
والدین دانش آموزان اوتیسم از دغدغه ها و مشکالت شان 
و هزینه سرسام آور تحصیل و زندگی فرزندان شان می گویند
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 محمد زمانی قهرمان کشتی هم محله ای به تازگی 
از مسابقات کشور ایتالیا با دست پر برگشته است

ایســتادن روی سکوی افتخار و به دست گرفتن مدال، اوج آمال 
و آرزوهای یک ورزشکار اســت؛ وقتی که به مصاف حریفش 
می رود و همه توان خود را به کار می گیرد تا او را شکســت 
دهد. این پیروزی حالش را خوش می کند و به او انگیزه تالش 

بیشتر می دهد.

قهرمانان را دریابید

صفحه11

توصیه فعال محیط زیست منطقه۱۵:

»آذر بیگی« مســئول مجموعه ای از حامیان محیط زیست در منطقه ۱۵ 
اســت که این گروه با تولید »ست های نان« که سازگار با محیط زیست 

صفحه2است، فعالیت گسترده دارد.

هر شهروند یک سفیر 
محیط زیست باشد
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سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

حسنی

صفحه12

به آموزش آنالین 
روی خوش نشان دهیم

گفت وگو با محمدرضا مرزوقی 
نویسنده کودک و نوجوان، به بهانه برگزاری 

کارگاه های داستان نویسی مجازی در فرهنگسرای امید

15

یکیازمســائلمهمدرخصــوصکودکاناســتثناییبحثآموزش
آنهاســتکهاگربهدرستیانجامنشوداینکودکانپیشرفتالزمدر
امورآموزشــیرانخواهندداشت.آموزشآنهابایدبهصورتتخصصی
وتوســطافرادمتخصصوباتجربهصورتبگیردتااثربخشــیالزمرا

صفحه4داشتهباشد.
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بههمت ایمن« طرح»پالک
ستادمدیریتبحرانشهرداری
منطقه8درمحلههایمحدودهاجرا
میشود.رئیسستادمدیریتبحران
شهرداریمنطقه8دراینبارهگفت:
»کارگاههایآموزشیدربارهاجرای
طرح»پالکایمن«برایفرماندهان
دواموایمنیمحلههابرگزارشدهتا
اینافــراددربارهشناســاییموارد
ســاختمانهای مخاطرات و ایمن
مســکونیدرمحلهآمادهشــوند.«
»رحیمصادقبیگی«ادامهداد:»در

اینطرحبانکاطالعاتیازســاختمانهایمســکونیتهیهودراختیار
گروههــایداوطلبوفرماندهاندواممحلههایقرارگرفتهاســتتابه
راحتیجامعههدفمشخصشــود.«اوافزود:»طرحپالکایمنبرای
ساختمانهایمسکونیکهباالی8تا10واحدوبیشاز25نفرساکن

دارند،اجرامیشــودواساسکاربه
اینگونهاســتازقبلآموزشهای
الزمبــهفرماندهــاندواموایمنی
محلههایدادهشدهوفرماندهانبا
حضوردرساختمانهایمسکونیاز
بازدید ســاختمان مختلــف نقاط
میکنندوباشناساییمخاطراتاز
جملهایمننبودنآسانسور،بررسی
سیستماطفاحریق،نردههایایمن
وموارددیگرآموزشهایالزمرابه
ســاکنانارائهمیدهندوهمچنین
مدیریتســاختمانرانســبتبه
مخاطراتآگاهمیکنندومدیرســاختمانملزماستکهباهمکاریو
مشارکتساکنانمخاطراترارفعکنند.«اوتأکیدکرد:»ساختمانهایی
کهایمنیالزمرادارندوخطریساکنانراتهدیدنکند،بهعنوانپالک

ایمنشناختهمیشوند.«

تیتر یک

اجرای طرح »پالک ایمن« در محله های منطقه 8

ترسیم و ترمیم نقاشی دیواری چهره تصاویر شهیدان
نقاشیدیواریچهرهشهدایمنطقه1۳ترسیمومرمتمیشود.معاونخدماتشهری
ومحیطزیســتشــهردارمنطقه1۳دراینبارهگفت:»باهدفارجنهادنبهمقامشــامخ
شــهداوبهبودنمایشهرینقاشیدیواریشهیدانمعززاحمدتفتیشیوجمشیدیاقدم
وپیچکمرمتمیشود.«»احسانخیراتیانصفایی«افزود:»مرمتنقاشیدیواریشهید
پیچــکدرمحدودهناحیهیکدرکندرویبزرگراهامامعلی)ع(جنوببهشــمالباالتراز
پیروزدرحالترســیماستکهحدود150مترمربعوسعتدارد.«اوادامهداد:»همچنین
تصویرشهیداناحمدتفتیشیوجمشیدیاقدمنیزدرمحدودهناحیه2درکندروبزرگراه
امامعلی)ع(جنوببهشمال،نبشکوچهطیباتشهیدتفتیشیوجمشیدیاقدمبهاتمام
رسیدهاســت.ایناثرحدود180متروسعتدارد.«معاونخدماتشهریومحیطزیست
شــهردارمنطقه1۳دربارهبرنامهآیندهاینحوزهدرمحدودهنیزگفت:»برنامهبعدیمادر
اینزمینهترمیمنقاشــیهایحاشیهبزرگراهامامعلی)ع(دردوطرفباهمکاریسازمان

زیباسازیاست.«

یک تقاطع جدید، به کمک چهارراه استقالل می آید
باایجــادیکتقاطــعدرکندرویبزرگراهشــهید
زینالدین،ترافیکخیابانهنگامروانمیشود.معاون
حملونقلوترافیکشــهردارمنطقه4دراینبارهگفت:
»باســاختیکتقاطعچراغداردرمسیرخودروهایی
کهازشرقبهغربکندرویزینالدینبعدازراستگرد
خیابانهنگامدرحرکتندبارتقاطعفعلیخیابانهنگام
واستقاللکاهشمییابد.«»مهدیاناری«افزود:»در
حالحاضرخودروهاییکهدرمســیرشــرقبهغرب
کندرویبزرگــراهزینالدینحرکتمیکنندولواینکه
قصدحرکتبهسمتشمالیاجنوبخیابانهنگامیاادامهمسیربهغرببزرگراهزینالدین
رادارندهمهبایدپشــتچراغچهاررهاستقالل)بلواراستقاللـخیابانهنگام(بایستند،از
اینروباراینتقاطعزیادمیشــود؛اماباایجــادیکتقاطعجدیددرکندرو،اینباربیندو
تقاطعتقســیمشــدهوتردددراینمحدودتســهیلوآثارروانمیشود.«بهگفتهمعاون

حملونقلوترافیکمنطقه4اینپروژهترافیکیتاپایانسالتکمیلمیشود.

چهره
توصیه فعال محیط زیست منطقه15:

هر شهروند یک سفیر 
محیط زیست باشد

یادداشت

اهمیت برنامه ریزی 
در ساماندهی فضاهای 

بی دفاع شهری
برخورداریازفضاهایایمنشــهری،یکیاز
نیازهایاساسیشهرونداندرجوامعشهریاست
کهمدیریتشهریپایتختهمبراینمهمتأکید
ویژهایدارد،چراکهوجــودفضاهایایمندرهر
محلهوشــهررونقوشــکوفاییرابههمراهدارد
والبتهتأثیرچنینفضاهایشهریتنهادررونق
وشــکوفایییکشهرنیســتبلکهباعثحضور
بیشترشهرونداندرامورشــهروانجاممراودات
اجتماعیواقتصادیهممیشود.بههمیندلیل
تأمینامنیتوارتقایکیفیتحضورشــهروندان
دراینفضاهاازاهمیتخاصیبرخورداراست.در
واقعنبایدمحیطهایشهریواجتماعیرابدون
امنیترهاکردچراکهناخودآگاهباعثگســترش
فضاهایبیدفاعشهریخواهندشد.البتهدراین
خصوصنمیتواناینموضوعراهمنادیدهگرفت
کهفضاهایبیدفاعشهریامروزدرشهرهابهدلیل
رشــدوگسترشفیزیکیوجمعیتیازیکسوو
فرســودگیمناطققدیمیافزایشقابلتوجهی
یافتهاست؛بههمینجهتشاهدبهوجودآمدن
برخیفضاهایشهریبیهویتهستیمکهتبعات
منفیبســیاریراهمدرپیداردچراکهبهدلیل
مشــکالتاجتماعییاکالبدی،زمینهبیشتریرا
برایارتکابجرمومشــکالتومعضالتفراهم
میکننــد.چنانچهاینفضاهابــدونمدیریتو
برنامهریزیصحیحودقیقرهاشوندنهتنهاموجب
افتشدیدکیفیتزندگیشهریمیشوند،بلکه
برایزنانوکودکانمحیطوبستریناامنراایجاد
میکنند.بهطورمثال،بوستانیکهنورمناسبندارد
یاساختمانوبناییکهمخروبهیانیمهکارهاست،
میتواندبهعنوانفضاهایدنجوامنبرایرفتارهای
غلــطوناامنیهایاجتماعیمورداســتفادهقرار
گیرد.حتیبوستانهابهعنوانیکیازکاربریهای
مهمشهریباکارکردفراغتی،تفریحیواجتماعی
بهسادگیبهکانونیبرایبزهکاریتبدیلمیشود.
ایندرحالیاستکهمحققانعرصهجرمشناسی
ومطالعاتشهریمعتقدندباتأثیرگذاریوباهدف
دشوارکردنامکانوقوعجرموکاستنازفضاهای
محیطیبزهکاری،میتوانازآمارجرموجرائمکم
کرد.همچنینبایدبهایننکتهمهماشارهکردکه
فضاهایبیدفاعشهریامنیتاجتماعیشهروندان
بهویژهزنــانوکودکانرابهمخاطرهمیاندازد.به
همینسببمدیریتشهریاعمازشورایشهرو
شهرداریهاهمبایدبابرنامهریزیهایمدونبرای
مقابلهبامشکالتناشیازایجادفضاهایبیدفاع
شهریاقداماتیرادرشهرانجامدهند.البتهسایر
ســازمانهاونهادهاهمبایددراینزمینههمراه
باشنداماهرمجموعهمیتواندبهاندازهسهمخود
تأثیرگذارباشــد.تالشمادرهشــتمینمنطقه
پایتختایناســتکهفضایکالبدیمحلههارا
برایهمهگروههابهویژهزنانوکودکانایمنکنیم
تاهمگانباآرامشخاطربتوانندضمنحضوردر
شــهر،فعالیتهایاجتماعیخودراپیشببرند.
بهاینترتیبتأمینمنابعروشــناییدرفضاهای
تاریکوتعبیهدوربینهایمداربستهدرمکانهاو
فضاهایشهریباهدفکاهشوقوعجرم،افزایش
تعــدادمأمورانوبهکارگیــرینگهباندربرخی
بوستانهاوراستههایتجاریازتمهیداتیاست
کهاندیشــیدهشدهتابهارتقایامنیتاینفضاها

کمککند.

نمایشگاه خوشنویسی نگارخانه کلک در فضای مجازی 
فرهنگســرایاخالقباهدفپرورشاســتعدادهای
هنریمنطقه14،نمایشــگاهخوشنویسیدرنگارخانه
کلکخیالبرگزارکردهاست.مدیرنگارخانهکلکخیال
دراینبارهگفت:»نمایشــگاهاخیرمربوطبهآثارهنری
»بهمنپناهی«هنرمندصاحبنامکشوراست.دراین
نمایشــگاه20تابلویخوشنویســیونقاشیباموضوع
اشــعارفارسیبهنمایشگذاشتهشــدهاست.«»مهناز
انصافپور«افزود:»باتوجهبهحفظســالمتشهروندان
درشــرایطکرونا،مدیریتفرهنگــیوهنریمنطقه،
ایــنامکانرامهیاکردهتاعالقهمندانبههنربتوانندآثارایناســتادفرهیختهرادرفضای
www.aparat.comوصفحهآپاراتبهنشانی@kelkkhial.galleryمجازیبهنشانی
تماشــاکنند«اوتأکیدکرد:»پناهیکهتحصیالتعالیوهنریخودرادرکشــورفرانسهبه
پایانرساندهوموضوعپایاننامهدکترایاودررشتههنرهایتجسمیوموزیکولوژی،تحلیل

وتحقیقکالبدیرابطهموسیقیوخوشنویسیباعنوان»موزیکالیگرافی«است.«

از »آذربیگی«مســئولمجموعهای
حامیانمحیطزیســتدرمنطقه15
استکهاینگروهباتولید»ستهاینان«که
سازگاربامحیطزیستاست،فعالیتگسترده
دارد.بیگــیکهازســالهاپیــشبهعنوان
شــهروندنمونهودوستدارمحیطزیستدر
محلهابوذرفعالیتمیکند،ازشروعویروس
کرونافعالیتخودرابهشــکلدیگریادامه
دادهاست.اومیگوید:»هرشهروندیمیتواند
بهنوعیحامیوسفیرمحیطزیستباشدواز
رســیدگیبهباغچهکوچکیکهدرکوچهها
وجــودداردتانگهداریوپرورشگلوگیاه
دربالکنهــایمنازلوپشــتباممیتواند
محیطزیستراازنابودینجاتدهد.بههمه
شــهروندانتوصیهمیکنمبرایحفاظتاز
محیطزیستســبکزندگیخودراتغییر
دهند.حتیباانجامسادهترینکارممکنکه
خریدناناستمیتوانندحامیمحیطزیست
باشند.«اواینروزهابیشازگذشتهبامسائل
زیستمحیطیدرارتباطاستومجموعهای
راتشــکیلدادهکهباتولید»ســتنان«،
شهروندانازاستفادهازنایلونهایپالستیکی
بینیازمیشوند.بیگیادامهمیدهد:»تولید
»ستنان«درنوعخودانقالبیبرایاستفاده

نایلونهــای از نکــردن
پالستیکیوواردنکردنآنها
بــهچرخهمحیطزیســت
اســت.ماتالشکردیمدر

تولیدستنانشهروندان
ازمبدأنانواییتامقصد
خانــههیــچنایلونــی
اســتفادهنکننــدوبا
پارچههای از استفاده
ایرانیستهاینانرا
تولیدکردهایمکهبه
نوعــیحمایــتاز
تولیــدداخلــینیز

اســت.هرشهروندی
میتواندخودیکسفیر
محیطزیستدرمحله

ومنزلشباشد.«

محمد بنی حسن
کارشناس اجتماعی و فرهنگی
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رفاقتی

مسابقات تفریحی  ـ ورزشی بانوان کوتاه قامت برگزار شد
نخستیندورهمسابقاتتفریحیـورزشیبانوانکوتاهقامت
ومعلولدرهفتهتربیتبدنیبرگزارشــد.شــهردارمنطقه8
دراینبارهگفت:»اینرقابتهاباتوجهبهافزایشتحرک،پویایی
وشــادابیبانوانبهویژهبانوانکوتاهقامــتودارایمعلولیت،
ارتقایســطحمشــارکتمعلــوالندرفعالیتهایورزشــی
همچنینمعرفیرشــتههایمتنوعمناسبباشرایطاینقشر
برگزارشد.«»فاطمهتنهایی«افزود:»دراینبرنامهایستگاههای
ورزشیتفریحیورقابتهایدوســتانهدررشتههایفلوربال،
رینگبال،شوتدارت،پدلپارکی،بهکاپر،تیروکمانو...برای
بانــوانکوتاهقامتومعلولدرنظرگرفتهشــد.«اوادامهداد:
»درحالحاضرباتوجهبهاهمیتروزافزونفعالیتهایحرکتی
وورزشــیبرایمعلوالن،هدفاصلیایناســتکهســالمتیاینقشرتاحدامکانباز
گرداندهیاحفظشودوضمناینکهحضوردراجتماعاتورزشیومنزوینشدنمعلوالن

هممدنظربودهاست.«

مناسب سازی معابر ویژه روشندالن
معابرمحدودهبوستاناوستابرایبهرهمندینابینایانمناسبسازی
شد.مدیرروابطعمومیشهرداریمنطقه1۳دراینبارهگفت:»باتوجه
بهاینکهمناسبســازیفضاهایشهریفرصتوراهیبرایحضورو
مشارکتاجتماعیافراددارایمعلولیتوعدمانزواگزینیآناندرجامعه
است،هموارهیکیازاصلیتریندرخواستهایآنانازمدیریتشهری
مناسبسازیفضاهایشــهریبودهاست.«»مجیدگودرزی«بابیان
اینکهبرنامهریزیهایمدیریتشهریمنطقهبرایفراهمآوریامکان
حضورافرادکمتواندرشهروبهرهمندیآنهاازاماکنعمومیوتفریحی
منطقهاستافزود:»فعالیتهایمناسبسازیبوستاناوستادرانتهای
خیابانافضلیبهعنوانپارکویژهمعلوالنونابینایاندرقالباجرای
فعالیتهاییهمچونهمسطحسازیفضایبوستانبرایتسهیلترددبا
ویلچرواجراینواربساواییبراینابینانوکمبینایان،مناسبسازیپلههاورمپدسترسیمعلوالن،
اصالحورودیپارکبرایدسترسیمناسبوساختسرویسبهداشتیمناسبوسایراقداماتبه
اتمامرسید.«بهگفتهاوهمچنینخیابانامامتحدفاصلخیاباندماوندتاسیمترینیرویهوایی
وخیاباندورانحدفاصلمجتمعفرهنگیورزشیمیالدنورتامیدانشهیدمهتدیازدیگرمعابر

استکهتحتعنوانبرنامهجامعاقداماتمناسبسازیبهبهرهبرداریرسید.

اجرای معماری اسالمی در مقبره الشهدای بوستان والفجر 
ســازهمقبرهالشــهدایبوســتانوالفجردرمنطقه15بهسبک
معماریاسالمیباپیشرفتفیزیکی۳0درصددرحالساختاست.
معاونفرهنگیواجتماعیشــهردارمنطقه15دراینبارهگفت:»با
توجهبهاینکهمنطقه15خاستگاه2هزارشهیدواالمقامدفاعمقدس
است،قبورشــهدایگمنامازبرکاتاینمنطقهاستکهبوستانها
رامتبــرککردهوبهمحلدعــاومناجاتونیزپایگاهیبرایانجام
مراسمفرهنگیومذهبیتبدیلشدهاست.اینسازهبامعماریخاص
درحالساختاست.«»اکبرمختاری«ادامهداد:»سازهمقبرهالشهدای
بوســتانوالفجرگنبدیشکلودارای16ستونوبهسبکمعماری
اسالمیتعبیهخواهدشدکهاینطرحبامشارکتوهمکاریخّیران
ومردم،هیئتامنا،حوزهبسیجمحمدبنعبداهلل)ص(۳۳1،آستان
قدسرضویوشــورایاریمحلهوالفجروحمایتشهرداریمنطقهدرحالاجراست.«اوافزود:
»تاکنونعملیاتپیکنیشبستانوگنبدانجامشدهوفونداسیوندرحالاجراستوسازهفلزی

مقبرهنیزبهصورتپیشساختهتهیهوبهمحلانتقالدادهشدهاست.«

میز خبر

جوانان کوهک زمین 
فوتبال می خواهند

داشتنامکاناتورزشیوبهرهمندیآسان
شــهروندانازآنجاجزوحقوقآنهادرمحلهها
محســوبمیشوداماجوانانمحلهکوهکدر

اینراهبامشکلمواجهاند
ودلشانمیخواهدزمین
خاکیبوســتانشــهید
اختیــار در را کاظمــی
بگذارند. محلــه جوانان

ازســالهاپیــشدورزمینخاکیبوســتان
شــهیدکاظمیمحلهکوهکحصارکشــیو
بدوناســتفادهرهاشدهاست.رهاشدگیاین
اینزمینکهدرســتوســطبافتمسکونی
محدودهشرکتواحدواقعشده،موجبایجاد
منظرناخوشایندشــهریشدهاست.»افسانه
شــفیعی«دبیرشورایاریمحلهکوهکباابراز
نارضایتــیازبیاســتفادهمانــدنتنهازمین
محدودهبوســتانکاظمیمیگوید:»ساکنان
محدودهشــرکتواحدازامکاناتتفریحیو
ورزشــیدرمحلهبرخوردارنیســتندومااز
شهرداریمیخواهیماینزمینکهمساحتش
450مترمربعاســت،تجهیزوبهزمینبازیو
ورزشیمناســبیبرایپرکردناوقاتفراغت
جوانانونوجوانانتبدیلشود.«اومیافزاید:
»نبایدکــهزمینهایمحلهبهســاختمانیا
سرانههایخدماتیپولســازودرآمدزاتبدیل
شــوند،بلکهباتوجهبهنیازمحلهالزماســت
زمینبــرایبازیوفوتبــالدراختیاراهالی
محلــهقراربگیردتاجوانانونوجوانانبتوانند

ازامکاناتآنبهرهببرند.«

شورایاری

خبر کوتاه

منطقه4»امیرعلیآذرپیرا«کشتیگیرساکن
شمالشــرقتهراندررقابتهایکشوریتیم
امیدها)زیر2۳ســال(صاحبدوبندهتیمملی
شــد.اینکشــتیگیربهزودیبرایمسابقات
کشتیامیدهایجهانعازمصربستانمیشود.
منطقــه8ترکیدگــیانشــعاباتخیابانهای
سمنگانوزرکشدرمحدودهشهرداریناحیه
2منطقه8رفعشد.ایناقدامباهدفجلوگیری
ازهدررفتآبتوســطمعاونتخدماتشهری

انجامشدهاست.
منطقــه1۳نخســتینکارگاهمهارتهایپایه
حرکتــیوارزیابــیکودکانمناطــق22گانه
شــهرتهرانبــهمیزبانیمنطقــه1۳برگزارو
تــوانحرکتیومهارتیکودکانارزیابیشــد.
کارگاهمهارتهــایپایهحرکتی)بازیورزش(
وارزیابیکودکان۳تا10سالمناطق22گانه
شــهرداریتهراندرمجموعهورزشــیعماد
مغنیهبرگزارشــددراینکارگاهضمنبررسی
رفتارهایحرکتیکودکان،مهارتهایآناننیز
درزمینههایمختلفحرکتیو...بررسیشد.

منطقــه14کالسهایآموزشــیدرســرای
محلــهسرآســیابدوالببرگــزارمیشــود.
آشــپزی،میوهآرایی،انواعدســروژله،بافتنی
وعروسکبافی،قالیبافی،چرمدوزی،ویتراییو
شمعسازیازجملهدورههایهنریاستکهدر
اینمکانبرپامیشود.عالقهمندانبرایثبتنام
میتوانندبهنشــانیمیدانسرآسیاب،خیابان
محبی،کوچهفراهانی،کوچهســعیدی،کوچه
درختی،کوچهفهمیــدهمراجعهکنندیابرای
کسباطالعاتبیشــترباشماره۳۳۳20801

تماسبگیرند.

 8۰۰
 متر از جوی ها و نهرهای شمال 

شرق تهران در خیابان های 
ریحانی، هدایتی، خیری، فرجام 

و... منطقه4 به کانیو تبدیل 
شده است. این طرح در آستانه 
فصل بارش ها و با هدف کاهش 

آبگرفتگی انجام شده است. 

  ۲8۰
 متر از مسیل ابوذر به همت 

معاونت خدمات شهری و 
محیط زیست 14 مرمت و بهسازی 

شد. 

 8
معبر برای نابینایان و معلوالن از 
جمله خیابان های عباس کاشی، 

منصور، کیانشهر و صالحی، 
انورزاده به طول 4 هزار متر 

منطقه 15با هدف بهره مندی این 
قشر از شهروندان از امکانات 

شهری مناسب سازی شده است. 

  3۷
تن آسفالت در مجموعه ورزشی 
و فرهنگی شهدا توسط معاونت 
فنی و عمران منطقه 8 با هدف 
ایمن سازی و بهسازی روکش 

آسفالت، توزیع شد. 

چه خبر از شهر؟

حمایت از نیازمندان در خانه های امداد همیار محله 
خانههایامدادهمیارمحلهدرمحدودهمنطقه14بهبهرهبرداریرسید.شهردارمنطقه14
هدفازراهاندازیاینخانههارااشــاعهفرهنگانســاندوستیورونقمردمداریعنوان
کردوگفت:»خانههایامدادهمیارمحله،درواقعامکانیرافراهممیکندتاشــهروندان
نیکوکاربرایشناساییافرادنیازمندوکمکرسانیبهآنهاهمکاریکنند.«»محمدامین
ســاالریپور«ادامهداد:»پیشازایــن2خانهامداددرمحلههایجوادیهوشــیوادایر
شــدهبودکهبهدلیلبازتابخوبواســتقبالبینظیراهالی،جایگاهخودرادرمنطقه
پیــداکردهبودند.دراینبرنامه،5خانهامــداددیگردرمحلههایدوالب،صاحبالزمان،
چهارصددســتگاه،عارفوشهدایگمنامهممعرفیشــدکهگامبزرگیبرایفقرزدایی
محلههایکمبرخوردارشــرقتهرانخواهدبود.«اوافزود:»تأمینمعاشمسکن،هزینه
تحصیل،اشــتغالزاییازمهمتریندغدغههایامروزشهروندانتهرانیاستکهدربحران
کرونا،بیشــترنمودمیکند.وجودخانههایامدادوهمیارمحلهخودعاملیاستتااهالی
برایبازگردنگرهمشــکالتهمســایههادرحدتوانخودگامبرداشتهوبتوانندباریاز

دوشیکدیگربردارند.«



5 سه شنبه  4 آبان 1400   شماره 825 4  سه شنبه  4 آبان 1400   شماره 825 

15
  1

4 

13  8  4 مناطق 
15

  1
4 

13  8  4 مناطق 

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

در شهردر شهر

 معاون مدرسه»آیین 
محمد)ص(«:

آموزش کودکان 
اوتیسم باید عملی 

باشد
یکیازنکاتیکهدرآموزشکودکان
اوتیسمنقشاساسیدارد،آموزشهای
عملیاست.»آواجلیلی«معاونمدرسه
»آییــنمحمد)ص(«کــهکاردرمانگر
اســت،درایــنخصــوصمیگوید:
»آموزشکودکاناوتیسمتفاوتبسیار
زیادیباآموزشکــودکانعادیدارد
وبایدآمــوزشاینکودکانبیشــتر
کالسهای بهصــورت
از اســتفاده با و عملی
حرکتی دیــداری ابزار
باشــدوازنوشتارکمتر
همچنین شود. استفاده
آموزش بایدسعیشود
ابزارهاو با اینکودکان
مختف سازههای دست
انجامشــودتابهنتیحه
مطلوببرســیم.«اوبه
طیفگســتردهاختاللاوتیسماشاره
میکنــدوادامــهمیدهــد:»دربدو
وروددانشآموزاناوتیســمبهمدرسه،
هوشبهر)بهرههوشــی(آنهــاباانجام
آزمونهایمختلفســنجیدهمیشود.
ممکناســتاختاللآنهــارفتارییا
اخالقیباشــدکهدرطیــفخفیف،
متوســطوشــدیدقــرارمیگیرندو
دانشآموزانیکــهازلحاظهوشبهر
شبیهبههمباشنددریککالسقرار
میگیرندکهآموزشبهآنهابهترارائه

شود.«

خأل های آموزش 
کودکان اوتیسم 

آمــوزش معتقدنــد کارشناســان
کودکاناوتیســمبایدمهــارتمحور
باشد.جلیلیدراینبارهبهخألآموزشی
درخصوصکودکاناوتیســماشــاره
میکندومیافزاید:»بهنظرشــخصی
منبهصورتکلیخألآموزشیکهدر
آموزشکودکاناوتیسمدیدهمیشود
ایناستکهنبایدآموزشاینکودکان
بهصورتآموزشهایتئوریوخشک
باشــدبلکهبایدآمــوزشآنهامهارت
محورباشدتابتواننددرآیندهمهارتی
کســبکنند.متأســفانهدربرخیاز
مدارساستثناییدانشآموزاناوتیسم
درانزوایآموزشهایخشــکوبدون
استفادهقرارمیگیرندکههیچفایدهای
بــرایآنهانــداردودرنتیجــهدرجا
میزنند.«اوادامــهمیدهد:»یکیاز
نکاتیکهکادرمدرسهمابهآنمتعهد
هستندارائهآموزشهابهصورتمهارت
محوراست؛ازجملهاستفادهازابزارهای
مختلفبرایآموزشومشارکتدادن
دانشآمــوزاندرامــورگروهیمانند
مسابقاتورزشــی.البتهناگفتهنماند
فضاهایمختلفیمانداتاقورزش،اتاق
تاریک،اتاقچندحسی،اتاقتفریحو
بازیدراینمدرســهبرایکودکاندر

نظرگرفتهشدهاست.«

آوا جلیلی
 معاون مدرسه »آیین 

محمد)ص(«

والدین دانش آموزان اوتیسم از دغدغه ها و مشکالت شان 
و هزینه سرسام آور تحصیل و زندگی فرزندان شان می گویند

حمایت کنید

میگویدعلیاکبربهصورتنارسمتولدشدهواختالل
»شبهاوتیسم«دارد.آسیاندراینخصوصمیگوید:
»نخستینمشــکلیکهکودکاناوتیسمباآنمواجه
هســتند،هزینههایگفتاردرمانیاســتکــهواقعًا
سرسامآوراست.مراکزمجربیبرایگفتاردرمانیوجود
ندارد.ازمسئوالنبهزیستیوانجمناوتیسمدرخواست
داریمازکودکاناوتیســمحمایتبیشــتریبکنندو
مبلغیرابهعنوانکمــکدرمانبرایاینکودکاندر
نظــربگیرندتاباریازرویدوشخانوادهاینکودکان
برداشتهشود.کودکاناوتیسمرژیمغذاییخاصیدارند
وبرخیازآنهاداروهایگرانقیمتوکمیابیمصرف
میکنندکهتهیهآنهامشکلاست.«اینمادربهحمایت
نکردنمسئوالنمربوطهازمراکزویژهکودکاناوتیسم
اشــارهمیکندودرخصوصفعالیتمدرســه»آیین
محمد)ص(«هممیگوید:»درحالحاضرمســئوالن

مربوطهبامدارساســتثناییهمکاریالزم
رانداردوبهســختیبهمدرســهامکانات
میدهند.حتیقراربودامسالاینمدرسه
هممنحلشــود.مسئوالنآموزشپرورش
میگفتندساختمانمدرسهفرسودهاست
وخطراتــیبرایدانشآمــوزانداردوباید

بههزینههایمضاعفیکهبهخانوادههای
دارایفرزنداوتیسمتحمیلمیشوداشاره
میکندومیافزاید:»خانوادهایکهکودک
اوتیســمداردشرایطشبســیارمتفاوتی
نسبتبهسایرخانوادههادارد.هزینههای
مضاعفیازجملههزینهکالسهای»صوت
درمانــیوکاردرمانی«وایــابوذهاب

مدرســهبهخانوادهتحمیلمیشودکهتأمینهمه
آنهامشکلاســت.درحالحاضردرمدرسه»آیین
محمد)ص(«امکانــاتکاردرمانیواتــاقتاریکو
کالسهایورزشــیوجوددارداماازطرفمسئوالن
مربوطهحمایتنمیشودواینموضوعمهمیاست.«

آموزشگاه تخصصی اوتیسم کم داریم
مسابقهکمکمآغازمیشودودانشآموزانیکبهیک
واردحیاطمیشوند.دراینمیان،پسربچه
زیباروییبهسمتآغوشمادرشمیآید
ودرکناراومیایســتد.»آزادهلرک«مادر
آرتین8ســالهاســت.آرتینبیماریدر
طیفاوتیســموبیشفعالیداردولرک
درخصوصمشــکالتفرزندشمیگوید:

چهــارراهتلفنخانــهمقصداصلیمابــرایتهیه
گزارشیدربارهکودکاناوتیسمشرقتهرانومسائلو
مشکالتآنهاست.واردخیابانجلیلکهمیشویمپیدا
کردنمدرسه»آیینمحمد)ص(«کارچندانسختی
نیست.مقابلمدرسهکهمیرسیممتوجهمیشویمدِر
مدرسهبهخاطرشرایطکودکاناستثناییقفلاست.
بــاهماهنگیالزمکهصــورتازقبلصورتگرفته
واردمدرسهمیشویم.صدایموسیقیویژهبرنامههای
ورزشــییادآوریمیکندکهمســابقهورزشیبرای
دانشآموزاناوتیسمدرحالبرگزاریاست.ساختمان
مدرسهملکدوطبقهجنوبیوبنایفرسودهایاست
کهدستیبهسروگوشــهاشکشیدهاندتاازفضای
خشکوبیروحخارجشــود.گویاشهرداریمنطقه
8هماخیراًاقداماتیبرایبهســازیوضعیتمدرسه
انجامدادهاست.ازاینهاکهبگذریم،درحیاطمدرسه
تعدادیازمادراناینکودکاندرانتظارآغازمسابقه
هستند.درنگاهاول،مادرانیرامیبینیمکهچهرههای
شــادوخندانیدارندوبایکدیگرمشغولگپوگفت
هســتنداماوقتیپایصحبتهایشــانمینشینیم
متوجهمیشویمدلهایشــانپرازاندوهاست؛برای
وضعیتجســمانیوبیماریفرزندانشانکهشرایط

هیچگونهعالئمیازبیماریدرچهرهاینافرادمشخص
نیست،بخشهاییازافرادجامعهنمیدانندکهچطوربا
یککودکمبتالبهاوتیسمرفتارکنند.تصورکنیدمن
فرزندمرانمیتوانمبهمرکزخریدیابوستانببرمچون
هراسدارمفرزندمرفتارکلیشهایونامتعادلیازخود
بروزدهدوسایرینعکسالعملبدیداشتهباشند.«او
میافزاید:»وقتیبخشهاییازجامعهظرفیتپذیرش
اینافراددرمکانهایعمومیرانداردبایدمسئوالن
مکانهــایتفریحیویژهایبرایایــنکودکانایجاد

کنند.«

تخلیهشود.بهسختیامسالاجازهفعالیتبهاین
مدرسهرادادند.درواقعفعالیتاینمدرسهبرای
سالآیندهدرهالهایازابهامقرارگرفتهاست.«

جامعه کودکان اوتیسم را نمی پذیرد
یکیازنگرانیهــایخانوادههاییکهفرزندان
اوتیســمدارند،بعدازمســائلمالیوآموزشی،
مربوطبهعدمپذیرشکودکاناوتیســمودارای
اختالالترفتاریتوســطبخشهاییازجامعه
است.»مونابانکی«مادردختربچهایکهاختالل
اوتیســمپیشــرفتهدارد،ازاینکــهبخشهایی

ازجامعهباوجودپیشــرفتدرابعــادمختلف،هنوز
آمادگیپذیرشکودکاناوتیسمرانداردگلهمنداست
ومیگوید:»خاطرمنیســتآخرینباریکهدســت
دخترمراگرفتهوبااودرخیابانقدمزدهامچهزمانی
بودهاســت.بیرونرفتنمنودخترمفقط
مربوطبهزمانیاســتکهاوراباخودروبه
مدرسهمیآورم.اینکهبخشهاییازجامعه
هنوزآمادگیپذیرشکودکاناوتیســمرا
نداردبسیارناراحتکنندهاست.باتوجهبه
اینکهچهرهکودکاناوتیســمعادیاستو

»اززمانیکهپســرمکوچکبودمتوجه
رفتارهایغیرعادیاوشدم.آرتینخیلی
دیرشروعبهصحبتکرد.بهپزشکانزیادی
مراجعهکردموآنهــاگفتنددیرصحبت
کردنکودکامریطبیعیاست.مشکل
اصلیکودکاناوتیســمایناســتکهدر
شهرتهرانتعدادآموزشگاههایتخصصی
برایاینکودکانخیلیکماســت.منبهعنوانیک
مادرتمامراههاراامتحانکردم.حتییکسالپسرم
رابهمدرســهعادیفرستادمونتیجهنگرفتم.حتی
آموزشآنالینهمبرایاینکودکانمناســبنیست
چونهمکارینمیکنند.«اوادامهمیدهد:»منبرای
ثبتنامپسرمدرمدرســه،مشکالتزیادیداشتمو
مدرسهایدرمنطقه8برایاینکارپیدانمیکردم.در
نهایتدرمدرسه»آیینمحمد)ص(«ثبتنامکردمو
شرایطپسرمبعدازآموزشهایاینمدرسهبهترشد
امابایدمسئوالنمربوطهبرایحمایتهمهجانبهاز

اینکودکانواردکارشوند.«

مسئوالن از مدرسه اوتیسمی ها حمایت کند 
»آرزوآســیان«مادرعلیاکبر10ســالهاســت.

خاصواســتثناییدارند.برخیازوالدینهمدراین
میاندرسکوتمحضفرورفتهاندوتمایلیبهصحبت
درخصوصمشکالتفرزندشانندارندامامگرمیشود
خانوادهایکودکبیمارداشتهباشدومشکلنداشته

باشد.

هزینه های سرسام آور کودکان اوتیسم
هزینههایدرمانیومعیشــتیککودکمبتال
بهاوتیسمطبعًامانندســایرکودکانعادینیستو
خانوادههایاینکودکانهزینههایزیادیرامتحمل
میشــوند.»مریمقنبــری«یکیازمادرانیاســت
کهپســر18سالهاشمبتالبهاوتیســماست.اودر
خصوصهزینههایکودکاناوتیسممیگوید:»یکیاز
مشکالتیکهفرزندمندارد،ایناستکهاگرچیزیرا
دلشبخواهدرویآنزوممیکندوبهصورتدائمآن

رامیخواهــد.بهعنوانمثال،اگرخوراکی
خاصیبخواهددوســتداردهرروزآنرا
مصرفکندونیازاوبهاینخوراکیدائمی
اســت،چونبچههایمبتالبهاوتیســم
شرایطشانکاماًلباکودکاندیگرمتفاوت
اســتودرکیازبرخیمسائلندارند.«او

کارشناسان معتقدند در آموزش و درمان کودکان اوتیسم به صورت فردی 
نباید عمل کرد بلکه در این مســیر باید یک تیم متخصص وارد عمل شوند. 
»ســینا توکلی« کاردرمانگر و مدیر واحد آموزش و پژوهش انجمن اوتیسم، 
در این خصوص می گوید: »برای آموزش کودکان اوتیســم نیاز به یکسری از 
مداخالت اســت؛ از جمله مداخالت حسی حرکتی که زیر نظر کاردرمانگر، 
مداخالت ارتباطی زیر نظــر گفتاردرمانگر، مداخالت شــناختی زیر نظر 
کاردرمانگر و روان شناس و مداخالت رفتاری که زیر نظر یک روان شناس باید 
انجام شود. تمام این افراد زیر نظر فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 
به صورت تیمی کار خود را برای آموزش و درمان کودک اوتیســم باید انجام 
بدهند.« او به یکی از چالش های موجود در خصوص آموزش کودکان اوتیسم 
اشاره می کند و می افزاید: »یکی از شایع ترین مشکالت یک کودک اوتیسم 

در بدو ورود به مدرسه این است که تمام حیوانات، اشیا و حروف را می شناسد 
اما نمی تواند  بند کفش خود را به ببندد که در اینجا خال دیده می شود. در این 
خصوص باید گفت کاردرمانگران باید آموزش کودکان را به صورت هدفمند 
و دسته بندی شده ارائه دهند. به عنوان مثال، یک کاردرمانگر در سنین زیر 
۵ سال باید به کودک اوتیســم آموزش های شناختی و حرکتی و در سنین 
مدرســه مهارت های خودیاری از جمله انجام کارهای روزمره و در ســنین 
نوجوانی آموزش مهارت های شهروندی مانند خرید کردن، استفاده ازوسایل 
حمل ونقل عمومی و در سنین بزرگسالی مهارت حرفه آموزی مانند فعالیت در 
مشاغلی چون بسته بندی، پاسخگویی به تلفن و... را آموزش بدهد. این بسته 
آموزشی باید به صورت کامل به یک فرد دارای اختالل اوتیسم ارائه شود تا 

شاهد آمادگی این افراد برای حضور در جامعه باشیم.« 

رئیس مرکز آموزش 
انجمن اوتیسم: 
ضرورت ارائه آموزش 
هدفمند به کودکان اوتیسم

مدرسه »آیین محمد)ص(« در سال ۱396 تأسیس شده 
و بیش از 4 ســال از فعالیت آن می گذرد. این مدرسه تنها 
مدرسه استثنایی شــهر تهران نیست اما یکی از مدارس 
قابل توجه و استثنایی اســت که نتایج مطلوبی را در امر 
آموزش کودکان اســتثنایی کســب کرده است. در حال 
حاضر زمین این مدرسه متعلق به آموزش و پرورش است 
و حاال این وزارتخانه زمینش را نیاز دارد. »مریم محمدی« 
مدیر مدرســه آیین محمد)ص( در این باره می گوید:  »کار 
با دانش آموزان استثنایی بیشتر جنبه معنوی دارد و باید 
عاشق این کار باشید تا بتوانید با این کودکان کار کنید. در 
حال حاضر مدرسه ما شرایط پیچیده ای دارد. این درحالی 

است که نمی دانم ســال تحصیلی آینده را می توانیم در 
 این مدرســه بمانیم یا خیر، زمین این مدرسه متعلق به 
آموزش و پرورش است و در حال حاضر با رایزنی های صورت 
گرفته با ارگان های مختلف، به صورت موقت در این مدرسه 
فعالیت می کنیم.« او به وجود فضاهای آموزشی متعدد در 
تهران اشاره می کند و می افزاید: »در تهران فضای آموزشی 
زیادی وجود دارد و اگر خّیران می خواهند وارد عمل شوند، 
تدارک فضایی برای مدرسه کودکان اوتیسم بهترین حرکت 
ممکن اســت. با توجه به اینکه فضایی آموزشی در اختیار 
ندارم، تنها نگرانی من این است که اگر این مدرسه منحل 

شود آینده کودکان استثنایی چه خواهد شد.«

مدیر مدرسه
»آیین محمد)ص(«:

فضای آموزشی 
در اختیار نداریم

آرزو آسیانمریم قنبری

آزاده لرک

هوش بهر 
چیست؟ 

هــوشبهــر،هــوشتوانایی
مهارتهای کاربــرد و یادگیری
الزمبرایسازگاریبانیازهای

فرهنــگومحیطفرد
است.

اختالل اوتیسم 
چیست؟ 

اختاللاوتیسمیکاصطالحگستردهاست
کهبرایتوصیفگروهیازاختالالترشــدی
عصبیاستفادهمیشود.ایناختالالتبامشکالت
ارتباطیوتعاملاجتماعیمشــخصمیشوند.
افرادمبتالبهASDاغلبعالئمیاالگوهای
رفتاریمحدود،تکراریوکلیشــهایرا

نشانمیدهند.

 یکی از مسائل مهم در خصوص کودکان استثنایی بحث آموزش آنهاست که اگر به درستی 
انجام نشود این کودکان پیشــرفت الزم در امور آموزشی را نخواهند داشت. آموزش آنها 

باید به صورت تخصصی و توســط افراد متخصص و با تجربه صورت بگیرد تا اثربخشی 
الزم را داشته باشد. طبعًا آموزش کودکان اوتیسم هم از این قائده مستثنا نیست و این موضوع 
از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. در این راستا، دانش آموزان اوتیسم تنها مدرسه استثنایی 
شرق تهران این روزها با مشکالت متعددی روبه رو هستند. از موانع و مشکالت ایاب و ذهاب 

گرفته تا کمبود فضای آموزشــی و هزینه های سرسام آور تأمین دارو همه و همه دست 
به دســت هم داده تا این کودکان و خانواده های آنها بیش از گذشته در خصوص 

آینده فرزندشان نگران باشــند. از طرفی، بخش های زیادی از جامعه ما هنوز 
آن طور که باید و شــاید ظرفیت پذیرش کودکان اوتیسم را ندارد و اطالع رسانی 

الزم در مکان های عمومی در این زمینه انجام نشده است؛ اینکه چطور باید با این 
کودکان برخورد کرد و شرایط الزم را برای موفقیت آنها فراهم کرد. به مدرسه »آیین محمد)ص(« 

در چهارراه تلفنخانه رفته و از نزدیک با خانواده های این کودکان گفت وگو کرده ایم.

سارا جعفرزاده
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 مدت هاســت برخی از دامــداران از کمبود علوفه و غــذای دام گالیه می کنند و 
کارشناسان اقتصادی آن را یکی از دالیل گرانی گوشت شیر و فراورده های لبنی می دانند. 

این موضوع، مسئول خانه محیط زیست حکیمیه را بر آن داشت تا با تبدیل زباله به خشکاله و 
ارسال آن به دامداری های کوچک به سهم خود گامی در این مسیر بردارد. »ثریا محمدی« با راه اندازی 

پویش »نذر پسماند« جمعی از بانوان فعال محله را در این کار خیر همراه کرده است.

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
تاش

در محلهبازیافت

درحالیکهقصدواردشــدنبهخیابانرشــیداز
خیاباندماوندراداریم،زمینیبامساحتزیادنظرمان
رابــهخودشجلبمیکند.درنگاهاول،ســازهویژه
جایگاهســوختبهچشــممیخورد.گوییکهسابق
براین،اینزمینکاربریپمپبنزینداشــتهاست.
درحالیکهاهالیوحتیکاســبانمیگویندتاچند
سالپیشاینمکانبهمدتمحدودتبدیلبهجایگاه
بنزینشد،اماچوننارضایتیاهالیرادرپیداشت،
درنهایتتعطیلشــد.درقسمتشمالشرقیاین
زمیــنگودبرداریبهصورتجزئیصورتگرفتهوبه
همانصورترهاشــدهودرباصلــیاینزمیندر
قسمتجنوبغربیزمینقرارداردکهقفلمحکمی
بازنجیربهدرآنوصلشــدهاســت؛دلیلمحکمی
برایبالاســتفادهماندناینزمیناستامااینقفل
هممانعسرقتآهنآالتنشدهومعتادانازپلههای
پلهواییکهبهدیوارزمینچســبیدهاستوارداین

اهالی خیابان رشید از 
دردسرهای همسایگی با فضای 

بی دفاع شهری می گویند

گرفتهاست.بنابهگواهاهالیخیابانرشیدورانندگان
تاکسیکهایستگاهتوقفآنهادرنبشخیابانرشید
است،دراینزمینافرادمعتادکارهایغیرمتعارفیاز
جملهاســتعمالموادمخدر،ایجادپناهگاهوجاسازی
موادمخدرورفتوآمدهایمشکوکانجاممیدهند.
»مینوســرافراز«یکیازاهالیکوچهشهیدجعفر

محوطهمیشــوندوهرچهراکهآهنرباجذبکندو
آهننامداشتهباشدسرقتمیکنند.چشمانداززمین
زیبانیســتخصوصًاوقتیکهازباالبهآنمینگریم
وازطرفیپشــتاینزمینساختمانهاییبانمای
لوکسومدرنقرارگرفتهاندکهســاکنانآنهاهرروز
پنجرهرابهرویاینزمینمتروکهبازمیکنند.اهالی
میگویندزمینمتعلقبهشرکتنفتاستوبرخی
همازمســئوالنشــهریانتظاردخالتدرمورداین

زمینرادارند.

انجام کارهای غیر متعارف در زمین متروکه
زمینمتروکهایکهدرنبشخیابانرشــیدقرار
گرفتهرااکثراهالیتهرانپارسمیشناسند.اینزمین
مســاحتزیادیداردوموقعیــتجغرافیاییآنبه
گونهایاستکهدرباصلیزمیندرخیاباندماوندو
مقابلپایانهمسافربریشرقونبشخیابانرشیدقرار

بای،دراینخصــوصمیگوید:»کوچه
جعفربایدرسمتچپخیابانرشیدودر
ابتدایخیابانقرارگرفتهوساختمانهای
مسکونیاینکوچهبهصورتکاملبهاین
زمینمتروکهمشــرفهستند.خصوصًا
ســاکنانطبقاتباالیســاختمانهای
اینکوچهکهبهراحتیمیتوانندداخل
زمینراببینند.روزینیستکهدراین
زمینمعتادانتجمعنکنندخصوصًادر
ایامســردسالهمیشــهمشغولآتش
روشــنکردندراینمحوطههستندو
ایندرحالیاستکهمسئوالنمربوطه،با
وجودتماسهایمکررشهروندانتاکنون
اقدامــاتمؤثریبرایتعیینتکلیفاین

زمینانجامندادهاند.«

اعتراض اهالی 
به فعالیت پمپ بنزین 

حدود5ســالپیــشزمینمتروک
نبــشخیابانرشــیدبهپمــپبنزین
تبدیــلاماباواکنشهــایمنفیاهالی
خیاباندماوندوســاکنانخیابانرشید
همراهشــد.»مهدیشریف«یکیاز
کاسبانخیابانشهیدجعفربایکه
بهزمینمتروکه مغازهاشمشــرف
محلهاست،درخصوصآنمیگوید:
»ایــنزمینقدمتبســیارطوالنی
داردومشــخصنیستمالکشچه
کسیاســت.حدود۷سالپیشدر
اینزمینپمپبنزینایجادشــداما
بهدلیلازدحامخودروهاوخطراتی
کهداشــتاهالیگلهمندشدندودر
نهایتاینپمپبنزینتعطیلشد.اهالی
معتقدبودندپمــپبنزیننبایدبهبافت
مسکونینزدیکباشدچونکوچکترین
حادثهدراینپمپبنزینخطراتجانی
برایاهالیدرپیخواهدداشــت.اکنون
باگذشتچندسالازتعطیلیاینپمپ
بنزیناینمکانهمچنانمتروکهاســت
ومشــکالتمختلفیبرایاهالیخیابان
رشــیدورهگذرانایجادکردهاست.
معتادانهموارهدراینزمینتجمع
میکنندودراتاقکهایتخریبشده

شبراصبحمیکنند.«

چشم انداز نامناسب 
خانه های لوکس 

خیابانرشیدوکوچههایآنمملو
ازساختمانهاییبانماهایلوکسو
مدرناستاماایننماهابرایهمان
چنددقیقهاولنظــرهربینندهایرابه
خودجلبمیکنندوســاکنانآنهانظر
دیگریدارندوازچشماندازیکههرروز
صبحوشبمقابلخودمیبیننداحساس
ناخوشایندیدارند.»حسنتراز«یکیاز
اهالیخیابانباقرآذریاســتکهمعبر
محلزندگیاودرحاشیهخیاباندماوندو
درسمتچپزمینقرارگرفته،میگوید:
»درکوچــهایکهمــازندگیمیکنیم
تمامآپارتمانهانماهایبســیارزیبایی
دارندامافایدهایندارد.کافیاســتیک
شبانهروزدراینآپارتمانهازندگیکنید
تــامتوجهمعضالتزمیــنمتروکهاین
خیابانشــوید.هرروزصبحپنجرهرارو
بهاینزمینخالیومتروکهبازمیکنیم
وباصحنههایعجیبوغریبیازجمله
تزریقواستعمالموادمخدر،زندگیگروهیمعتادان
وســرقتفنسهایرویدیوارمواجهمیشویم.تمام
فنسهایرویدیوارهاتوســطافرادمعتادبهسرقت
رفتهوآهنآالتبسیاریازاینزمینتوسطاینافراد
خارجشــدهاست.مسئوالندرجریاناتفاقاتیکهدر
اینزمینرخمیدهد،نیستندبهتراستسریبهاین
زمینبزنندتاازنزدیکبامعضالتآنروبهروشوند.«

معمای زمین متروک
خیابان دماوند

زمین متعلق به شرکت پخش 
فرآورده های نفتی است

شــهرداری در خصوص تعییــن تکلیف فضاهای 
بی دفاع شــهری صرفًا فقط می تواند وارد فضاهایی 

شود که مالک شخصی نداشته باشد و در 
تملک شهرداری باشد. »فریدون ذاکری 
نیر« مســئول اداره امالک و مستغالت 
شــهرداری منطقه8 در خصوص زمین 
خالی که در مقابل پایانه مسافربری شرق 
در  که  »زمین خالی  قراردارد، می گوید: 
نبش خیابان رشید قرار دارد در تملک 
شهرداری نیســت و این زمین متعلق 
به شــرکت »پخش فرآورده های نفتی« 
است که قرار بوده به شرکت »ملی نفت« 
واگذار شود که این شــرکت درمانگاه 

ایجاد کند اما این طرح هم در حال حاضر متوقف شده 
است. تصمیم گیری در خصوص این زمین که مالک آن 
مشخص است در حیطه اختیارات شهرداری منطقه 8 
نیست.« او با اشــاره به کاربری این زمین خالی ادامه 
می دهد: »طبق طرح تفصیلی شهر تهران، کاربری این 
زمین پمپ بنزین است و سند این زمین به نام شرکت 
»پخش فرآورده های نفتی« اســت و چون این زمین 
محصور و چهار دیواری است و به نوعی ملک شخصی 
به حساب می آید شهرداری نمی تواند وارد این ملک 
شــود.« او می افزاید: »تنها اقدامی که شــهرداری 
می تواند در خصوص بهبود وضعیت زمین انجام دهد، 
کاهش مخاطرات این زمین است. به عنوان مثال، اگر 
این ملک خطری برای اهالی ایجاد کند، شــهرداری 

می تواند فقط مخاطرات آن را رفع کند.«

پاسخ مسئول
  تجربه همســایگی با یک زمین متروکه و خالی از سکنه در حاشیه خیابان دماوند در چند سال اخیر 
اهالی خیابان رشــید را به ستوه آورده است. در این زمین خالی تا چشم کار می کند، زباله ریخته شده و 
انواع پتو و الستیک سوخته در گوشه و کنار آن دیده می شود که نشان از حضور معتادان و کارتن خواب ها 
دارد و همچنین سازه های رها شــده پمپ بنزین در بخشی از آن به چشم می خورد. البته برخی از این 
سازه ها به صوت کامل تخریب شده  و برخی به صورت نیمه تخریب شده برجای مانده اند. کافی است یکبار 
از پل عابرپیاده مقابل پایانه مسافربری شرق، عرض خیابان دماوند را از جنوب به سمت شمال طی کنید؛ 
هنوز به پایان عرشــه پل هوایی نرسیده متوجه زمین خالی و بزرگی می شوید که ازالبه الی ستون های 
پل پسماندهای ریخته شده در آن پیداست. نه تنها اهالی خیابان رشید بلکه رهگذرانی که هر روز مسیر 
این پل هوایی را طی می کنند از شــرایط این زمین گله مند و خواستار تعیین تکلیف این زمین متروکه و 

بالاستفاده هستند که این روزها به پاتوق افراد معتاد و کارتن خواب تبدیل شده است.

سارا جعفرزاده

فریدون ذاکری نیر
مسئول اداره امالک و 

مستغالت شهرداری 
منطقه8

  مهدی شریف
یکی از کاسبان خیابان 

شهید جعفر بای

آشنایی با یک گروه زیست محیطی
»ثریامحمدی«ازآنجاکهمســئولیت
خانهمحیطزیســتحکیمیهودبیرکانون
محیطزیستمنطقهچهاررابرعهدهدارد،
موضوعاتیمثلتفکیکپسماندرابهاهالی
آموزشدادهوپیداســتکهاینموضوعرا
درزندگیشــخصیاشهمبــهکارگرفته
اســت.اودراینبارهمیگویــد:»تفکیک
پسماندخشکازتردرخانوادهماجاافتاده
وهمسروفرزندانمهماینموضوعراکاماًل
رعایتمیکنندبهطوریکهسالهاســت

حتییکتکــهکاغذیامقوایکوچک،شیشــهیا
پالستیکیاهرگونهپسماندخشکدرسطلزبالهما
پیدانمیشود.«اینفعالمحیطزیستادامهمیدهد:
»میدانستمزبالهترهمجایشدرمخزنزبالهنیست
چونمقدارزیادیشــیرابهتولیــدمیکندکهبرای
محیطزیستبسیارمضراســتاماراهحلیبرایآن
ســراغنداشتمتااینکهدرفضایمجازیبایکگروه

آشــناشدمکهازشهروندانمیخواستندتهمانده
ســبزیجاتوانواعپوستمیوهوصیفی

راخشــککردهتادرپویشیبهنام
»نذرپســماند«برایخوراکدام
بهبــهدامداریهاببرند،پسبا
آنهاهمراهشــدموحاالبیش
ازیکسالاستکهبهپویش

نذرپسماندپیوستهام.«

تهیه خشکاله در آپارتمان
شایدابتدابهنظربرسدکه

خشککردنسبزیجاتوپوست

میوههاکاردشواروخستهکنندهایاستکهفضای
زیادیاحتیــاجداردودرآپارتمانهای
کوچکامروزیاینکارامکانپذیرنیست.
امامحمدیمعتقداستانجاماینکاردر
فضایکوچکآپارتمانهمممکناست.
اودراینبــارهمیگوید:»چــونخانهام
کوچکاستوحیاطوبالکنندارم،فکر
میکردمکارسختیاســت،اماباخودم
گفتماگــربخواهمبــهخانمهایمحله
آموزشدهموآنهارابهاینکارتشــویق

کنم،بایدازخودمشــروعکنم.
پسدســتبهکارشــدم،پوستمیوهو
خردهسبزیجاتراخردکردهووروییک
سینیجلوکولرگذاشتمتاخشکشودو
حاالاینکاربخشیازفعالیتروزانهامشده
ووقــتچندانیزیادیازمننمیگیرد.«
اینفعالمحیطزیســتازترفندهاییکه
برایتهیهســریعوبیدردسرخشکالهبه
کارمیبنددهماینطورمیگوید:

»پوستمیوههارابایدکامالریزو
نازکخردکنیموروزییکبار
همبزنیمتاکپکنزند.اگر
باشــد آفتابگیر خانهمان
درآفتــاببگذاریــمو
هــوایبــازبگذاریمو
اگــرآفتــابنداشــته
تابستانها هم باشــیم
درزمستان و کولر جلو
کنــاربخارییاشــوفاژ

بگذاریم.«

با دیدن عکس های دامداری، 
انگیزه ام بیشتر شد

اینفعالمحیطزیســتباآموزشتهیهخشکاله
درســرایمحلهموفقمیشــوددرمدتکوتاهی
جمعیازبانوانراباپویشنذرپســماندهمراهکند.
دراینخصوص،»ریحانهتفرشــی«یکیازساکنان
محلهاســتکهبهپویشنذرپسماندپیوستهاست.
اومیگویــد:»درکالسهایآنالیــنآموزشتهیه
خشــکالهکهتوســطخانممحمدیبرگزارمیشد
شــرکتکردموتصمیمگرفتمخشکالهدرستکنم
امااولشکارسختیبودچونبنابهعادت
گاهیپوستهویج،سیبزمینیومیوهها
رادرســطلزبالهمیریختماماخودمرا
مجابکردمکهاگرایناشــتباهراانجام
دادمدستکشدستمکنموآنراازسطل
زبالهبیرونبیاورم.«اوادامهمیدهد:»من
دریکگوشــهآشــپزخانهکهجلوچشم
نیســتچندظرفیکبارمصرفگذاشته
وپوستســبزیجاتومیوههاراباقیچی
خــردکردهوخشــکمیکنــم.«اوادامهمیدهد:
»خوشــحالمکهبهپویشنذرپسماندپیوستمچون
میدانمکهکارمفیدیهمبرایحفظمحیطزیست
وهمکمکبــهدامداریهاانجــاممیدهم.بهویژه
اینکهوقتیعکسهایــیازدامداریدیدمکهگاوها
باچهاشتیاقیخشکالههارامیخورندانگیزهامبرای

ادامهاینکاربیشترشد.«

جمعی از بانوان حکیمیه برای تهیه غذای دام ها 
به پویش »نذر پسماند« پیوستند

با خشکاله 
پسماندمان را 

صفر کردیم

»لیال حبیبی« مدیر اداره 
محیط زیست منطقه 4:

200 حامی 
محیط زیست 

در منطقه فعالند
از  یکی  محیط زیســت  از  حفاظت 
است  زندگی شهری  ملزومات  مهم ترین 
که باید بیش از گذشــته مورد توجه قرار 
بگیــرد. از این رو در کنار ســازمان ها و 
نهاد های دولتی، NGO ها و تشــکل های 
داوطلبانه  به صــورت  مردمی  خودجوش 
این  در  محیط زیســت«  توسط»حامیان 
حوزه فعالند. از جمله سازمان های همکار 
و همراه مطرح در این زمینه شــهرداری 
تهران و در ذیل آن اداره محیط زیســت 
و توســعه پایدار شهرداری مناطق است. 
وظیفه  منطقه 4 هم حسب  شــهرداری 
اصلی خود در کنار شــهروندان دوستدار 
محیط زیست و دیگر سازمان های مربوطه 
با ایجاد بستر مناســب برای همکاری و 
همیاری با حامیان محیط زیست در سطح 
نواحی 9گانه و همچنین ســرای محله ها 
20گانه به این مهم پرداخته و در بسیاری 
موارد از جمله برگــزاری برنامه های ملی 
مناسبتی و همچنین ایام مرتبط با مسائل 
زیست محیطی سعی در رسیدگی ویژه به 
رفع  و  زیست محیطی  ملزومات  و  مسائل 
موانع و مشکالت در سطح منطقه به صورت 
ویژه پرداخته اســت. بــا عنایت به این 
موضوع حدود 200 حامی محیط زیست در 
سطح منطقه4 به صورت داوطلبانه مشغول 
اداره محیط زیست  فعالیت هســتند.  به 
و توسعه پایدار شــهرداری منطقه برای 
ایجاد انگیزه برای شــرکت تمامی سنین 
در این عرصه با برگزاری تورهای تفریحی، 
گردشــی و همچنین تقدیرهــای ویژه 
دوره ای از فعاالن این عرصه سعی در ایجاد 
دوستداران  تشــویق  و  دوستانه  فضای 
و  کرده  منطقه  در ســطح  محیط زیست 
به طور میانگین ســاالنه ۱0 تــور برگزار 
می کند. همچنین برای باال بردن ســطح 
کیفی و کمی معلومات و به روزرســانی 
اداره  محیط زیســت،  حامیان  اطالعات 
محیط زیســت و توسعه پایدار شهرداری 
منطقه اقــدام به برگــزاری کالس های 
محیط زیســت  محوریت  با  آموزشــی 
کــرده که در ایام شــیوع ویروس کرونا 
این جلســات به صورت مجازی با حضور 
اســتادان مجرب و به نام دانشگاهی از 
طریق وبینارها و نشست های مجازی در 
حال برگزاری بوده که با استقبال ویژه 
محیط زیست  دوستدار  شهروندان 
و حامیــان محیط زیســت مواجه 
از  پسماند تر  تفکیک  است.  شده 
خشک و همچنین تهیه خشکاله از 
پسماند تر از موضوعات جدی است 
در  محیط زیست  فعاالن  توسط  که 
منطقه دنبال می شود و در این راستا 
کارگاه های آموزشی به صورت آنالین 
و حضوری در منــازل و ادارات برگزار 
می شود. برای نجات محیط زیست و حفظ 
آن برای آیندگان تالش می کنیم با آموزش 
فراگیر تالش کنیم پســماند خانگی را به 

صفر نزدیک کنیم.

ثریا محمدی
دبیر کانون محیط زیست 

منطقه چهار

ریحانه تفرشی
یکی از ساکنان محله

 همراهی کاسبان با پویش نذر پسماند
دبیرکانونمحیطزیســتمنطقه4کهبانیپویشنذرپســمانددراینمنطقهاستدر
طولیکســالموفقشدهعالوهبربانوانفعالمحیطزیست،جمعیازکاسبانرادراین
پویشهمراهکند.اودراینبارهمیگوید:»نانخشــک،پوســتوتفالهمیوهوباقیمانده
سبزیجاتخشکشــدهخوراکخوبیبرایدامهاهستند.حجمبسیاریازاینپسماند
دربرخیمغازههامثلنانواییها،آبمیوهفروشــیهاوســاندویچیهابهوفورپیدامیشود.
ازایــنروباچندنفرازکاســباناینصنفصحبتکردیمتاپسماندشــانرابرایتهیه
خشــکالهبهماتحویلدهند.«محمدیادامــهمیدهد:»درحالحاضریکواحدنانوایی،

یکآبمیوهفروشیویکمغازهساندویچیدرطرحنذرپسماندهمکاریمیکنندونانهای
خشکوتفالهمیوهوباقیماندهسبزیحاتشانرادراختیارمامیگذارندتاآنهاراخشککنیم.«

اینفعالمحیطزیستدربارهچگونگیرساندنخشکالهبهدامداریهاهمتوضیحمیدهد:»اهالی
خشکالههایتهیهشدهرادرمخازنیکهدرمساجدالزهرا)س(والمهدی)عج(برایاینمنظورکار

گذاشتهشــدهجمعآوریمیکنندومعمواًلهفتهاییکبارگروهجهادینذرپسماندهفتهاییکباربه
محلهمیآیندوخشکالههاراجمعآوریوبهدامداریهامیبرند.«

پریسا نوری
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا
توکلی

گزارش ویژهگزارش ویژه

  معضل شــلوغی و ترافیک خیابان پیروزی تمامی ندارد انگار، در هر ســاعت از روز که باشــد حجم 
باالیی از خودروها در این شــاهراه پشت سر هم قطار شده و به قول معروف در ترافیک مانده اند. حرکت 
الک پشت وار ماشــین ها بیش از هر چیز راننده ها را خسته و عصبی می کند و ماحصلش بوق های ممتدی 
می شــود که آنها برای فرار از مهلکه به صدا در می آورند. البته چند ســال پیش مسئوالن شهری برای 
رفع این مشــکل راه حل تعریض خیابان پیروزی را پیشنهاد دادند که اجرایی هم شد اما نه تنها از حجم 
راهبندان کم نکرد بلکه روز به روز به میزان ترافیک هم افزوده شد. چرایی این معضل را عده ای از اهالی 
افزایش بی رویه مجتمع های تجاری بزرگ و رستوران ها عنوان می کنند که خیلی هم بی ربط نیست. بعضی 
هم معتقدند تدابیر الزم برای ســاخت پارکینگ در مراکز خرید بلند مرتبه در نظر گرفته نشده و همین 
باعث شده شهروندان از هر گوشــه و کناری برای جای پارک استفاده کنند، حتی اگر در الین کندروی 
خیابان باشد. به درخواست اهالی ساکن در این خیابان، گزارشی از معضل کمبود جای پارک تهیه کرده و 

در این باره با جمعی از شهروندان و شورایارها گفت وگو کرده ایم. 

مژگان مهرابی

 رشد قارچ گونه مجتمع های تجاری در خیابان پیروزی 
که به تعداد الزم پارکینگ ندارد، اهالی را با دردسر مواجه کرده است

 این همه مرکز خرید  این همه مرکز خرید 
و دریغ از جـای پارک 

ساختوسازبیرویهآپارتمانهایبلند
مرتبهومراکزخریدآنچنانیدرتهران
یکیازمعضالتیاســتکــهاینروزها
پایتختنشینهابیشازهرچیزباآنها
مواجهنــد.وجوداینمکانهاباتوجهبه
اینکهپارکینگبهتعدادالزمبرایشاندر
نظرگرفتهنشــده،دردسرهایزیادیرا
درستمیکنددرستمثلمشکلیکه
اینروزهاساکنانخیابانپیروزیبیش
ازهرچیزباآنمواجههستند.اینکهچرا
مراکزخریــدباتوجهبهاینکهرفتوآمد
شــهروندانبهآنهازیاداستپارکینگ
ندارندیاتعدادشــانکماستموضوعی
اســتدرمیانمیگذاریم.اودراینباره
میگوید:»هرملکیبرایدریافتمجوز
باشد. پارکینگداشته باید ساختوساز
درموردپارکینگکســا،اینساختمان
بــاملکدیگــریتجمیعشــدهوقرار
استدرفضایپشتیمجتمعپارکینگ
تعبیهشود.باانجامآنمشکلپارکینگ

برطــرفخواهدشــد.«
امانکتهمهــماینکهچرا
اینمهم ابتــدا ازهمان
موردتوجهقــرارنگرفته
اســت.اودرگفتههایش
پروژههایدر به بیشــتر
حالساختاشارهمیکند
چشــمگیری اطالعات و
دربارهکساودیگرمراکز
تجاریچندسالساخت

ندارد.اینکارشناسدرادامهمیافزاید:
»مرکزدیگریدرنزدیکیپاساژکسادر
حالساختاســتوایجادپارکینگاز
ضروریاتآنبهشــمارمیآید.«امادر
موردرســتورانهاوتاالرهاییکهبهاین
مشــکلدچارند،ازقرارمعلومزمانیکه
ملکشاندرطرحتعریضقرارداشتهبه
دلیلکوچکشــدنفضا،امتیازیبرای
مالکدرنظرگرفتهشــدهوآناغماض

کردنبهنبودپارکینگاست.«

حجت محمدزاده 
معاون شهرسازی و معماری 

شهردار منطقه 14:
در فضای پشتی 

مجتمع کسا قرار است 
پارکینگ تعبیه شود

خیابــانپیروزی،یکــیازمهمترینشــریانهای
پایتختمحســوبمیشــودکهشــرقوغربشهر
رابههموصــلمیکند.درهیچوقــتازروزخلوتی
نداردوگوییباآرامشبیگانهاســت.درکنارراهبندان
آزاردهنــدهاش،قدمزدندراینخیابانشــلوغحس
خوبیرامنتقلمیکند،رفتوآمدآدمهاوهیاهویشان
خبرازاینمیدهدکهزندگیزیباســتوجریاندارد.
بهترینراهبرایتهیهگزارشازمعضالتاینخیابانو
گفتوگوبااهالیوکسبه،پیادهگزکردنمسیرطوالنی
میدانشــهداتابزرگراهبسیجاست.مسافتیبالغبر8
هــزارو500متر.امــاازآنجاکهاینکارخیلیعملی
نیستبهتراینکهدربعضیجاهاازتاکسیهایگذری
کمکگرفتهشود.قدمبهقدماینخیابان،مغازهاست
وبهندرتخانهایدیدهمیشــود.ازفروشگاهپوشاک
وکیفوکفشتاپالســکوواسباببازیفروشــیدر
اینجاوجوددارد.امابیشترازهمهاصنافآنچهبیشتر
بهچشــممیخورد،رســتورانهاواغذیهفروشیهایی
اســتکهقارچگونهســبزشدهاند.نمایســادهیاپر

زرقوبرقآنهاخبرازاقبالمشتریهاوشلوغیمغازهها
میدهد.»ملیحهحقپرســت«یکــیازقدیمیهای
محلهچهارصددستگاهکهدرتقاطعخیابانپیروزیو
دریاباریزندگیمیکند،دلپریازشــلوغیخیابان
پیروزیداردومیگوید:»بیشاز50ســالاســتدر
اینمحلهزندگیمیکنم.خیابانپیروزیازهماناول
هــممهموپررفتوآمدبود.چراکهپادگانهایزیادی
درآنقراردارد.بیشــترســربازاننظامیوارتشیها
ترددمیکردند.دوروبرهمهمهتاچشــمکارمیکرد
خانهبود.اماحاالهرجارانگاهمیکنیپاســاژاست.
خیابانپیروزیمدتهاســتازبافتمســکونیخارج
وبهراســتهتجاریتبدیلشدهاست.متراژزمینهای
اینجــازیادبودوباقرارگرفتندرطرحتعریضخیلی
ازآنهاکاربریتجاریکســبکردنــد.اینهمهمغازه
باعثشدهشهروندانزیادیبرایخریدبهاینجابیایند.
ماشینشانراهرجاکهبشودپارکمیکنند.دربرخی
ازروزهاشاهدنزاعاهالیباشهروندانغیربومیبرسر

جایپارکهستیم.«

مجتمعتجاریپانورماکهدرتقاطعخیابانپیروزیودهقان
واقعشده،یکساختمان9طبقهبانماییزیباستکهازمراکز
مهمشرقتهرانبهشمارمیآید.طبقگفتهکسبه،خودمجتمع
اینساختمان92پارکینگداردوباتوجهبه400بابمغازهآن
میتوانگفت۳00جایپارککمداردچهبرسدبهمشتریانی
کهبرایخریدبهاینجامیآیند.»اســماعیلداورپناه«صاحب
مغازه»پالســکوحمید«درهمسایگیاینپاساژمیگوید:»آن
زمانکهنیمهکارهبودمردممحلهمیگفتندستونهایاینبنا
طوریقرارگرفتهکهگوییخبرازپارکینگنیســت.«»عاطفه
عباسی«دبیرشورایاریمحلهپرستارهمدرادامهصحبتاین
شهروندمیگویدمشکلهمهفروشــندههایپاساژ،نبودجای
پارکاست.هرکســیبخواهدخانهاشرانوسازیکندتاملک
پارکینگنداشــتهباشدشهرداریمجوزنمیدهدوجایسؤال
اســتچرااینجاپارکینگندارد.«اوبااشارهبهاینکهدرمحله
پرستار4ـ5مرکزتجاریمهموبزرگقراردارد،ادامهمیدهد:
»ابتدایخیابانمقدادیکپروژهدرحالساختاست.کنارمترو
نیرویهواییهممجتمعدیگریساختهمیشود.اینمراکزاگر
پارکینگهمداشتهباشندباتوجهبهتعدادزیادمراجعهکنندگان،
بازهمماباکمبودفضامواجهخواهیمشــد.بارهابهمسئوالن

پیشــنهاددادهایمفضایبزرگــیراکهدرخیابان
پیروزیتقاطعبزرگراهبسیجواقعشدهبهپارکینگ
تبدیلکنندامااینموضوعدرحدپیشــنهادباقی
ماندهاست.تاچندیپیشپارکینگمکانیزهایدر
ابتدایخیاباناولنیرویهواییبودکهآنهمبسته
شدهاست.اومیگوید:»کال24جایپارکداشت
کهخیلیدرحلمشــکلکمکینمیکرد.بیشتر

همخودمغازهدارهاازآناســتفادهمیکردند.«مراکزتجاریـ
اداریبدونپارکینگخیابانپیروزی،یکی2تانیست.اغلبشان
پارکینگندارند.دریکیازآنهارستوران،تاالرپذیراییوباشگاه
ورزشیتعبیهشده،امادریغازفضاییکهبرایپارکخودرودر
نظرگرفتهشود.هرچههستساختوسازاینمکانهادرچند
سالگذشتهصورتگرفتهوشایدمسئوالنبرایمراکزتجاری

تازهسازتدابیریدرنظرگرفتهباشد.

درخیابــانپیــروزی،نزدیکبه10تاالرعروســی،۳5رســتورانو
اغذیهفروشیو12کافیشاپوجوددارد.عالوهبرآن،14مجتمعتجاریدر
آنواقعشدهکهمهمترینشانمراکزتجاریکسا،پانورما،مترومال،آیسان
وسبوساست.درستهمانطورکهشهروندمعترضاشارهکردهبود،در
نزدیکیایستگاهمتروپیروزیکارگاهساختمانیبلندمرتبهایدیدهمیشود.
بهگفته»مهدیتاجالدین«رانندهتاکســیخطیهایجلومتروپیروزی،
از10ســالپیشاینجاراگودبرداریکردهومیخواهندمجتمعتجاری
بسازند.اومتذکرمیشــودتمهیداتیبرایپارکینگدرنظرگرفتهنشده
وهمینبعدازبازگشــاییعاملشلوغیخیابانمیشود.البتهاینادعای
اوســتچراکهرویتابلویشناسنامهساختماننوشتهشدهاست:»تعداد
طبقات:14طبقه،450واحدتجاری،240واحداداری،15رســتوران،1
تاالرپذیرایی،1مجموعهتفریحی.2222پارکینگ.اماتاجالدینمیگوید:
»تعدادپارکینگرامینویسندامابعدهااگرهمهشانبهواحدتجاریتبدیل
نشودحداقلنیمیازآنهامغازهمیشود.مثلدیگرپاساژها.«»سیدعلی
حسینی«دبیرشورایاریمحلهصددستگاههمهمیننظرراداردومعتقد
است،تدابیرالزمبرایکمبودجایپارکدرمحله

وایجادنشدنپارکینگدرپاساژمذکوردرنظرگرفتهنشدهاست.اوادامه
میدهد:»برخیسرمایهگذارهابیشترازرفاهشهریبهسوداقتصادیخود
فکرمیکنند.بیشترمراکزتجاریاینخیابانازداشتنپارکینگمحرومند.

امیدواریماینمرکزاینطورنباشد.«

حقبااینشهروندقدیممحلهاست.تاچند
ســالپیشچهارراهکوکاکوالتنهامرکزخرید
شــرقتهرانبهشــمارمیآمدواالنسرتاسر
خیابانپیروزیبهراستهبازاریعریضوطویل
تبدیلشدهاســت.»کمالدینمحمدی«هم
شهرونددیگریازمحلهچهارصددستگاهاست
کــهدراینبارهصحبتمیکندومیگوید:»هر
چیزقاعــدهخاصخــودشرادارد.اینمراکز
تجاریکهبدونمجوزنمیتوانندفعالیتکنند.
خیابانپیروزیاشــباعشدهاســت.لحظهای
آســایشنداریم.فروشگاههایزنجیرهایجدید
همکهدیگرجایخوددارد.هر100قدمیک
شعبهازفروشــگاههایزنجیرهایجدیدایجاد
شــدهاســت.جلوتربرویدببنیدچندتاپاساژ
وجوددارد؟تا۷ـ8ســالپیشخبریازآنها
نبود.سینماپیروزیراخرابکردندبهجایآن
مرکزتجاری9طبقهســاختهاند.کنارایستگاه
مترونبردمرکزمترومالدرســتکردهاند.کنار

ایســتگاهمترونیــرویهواییقرار
اســتیکمرکزدیگرساختهشود.
روبهرویبیمارستانفجرتابلوزدهاند،
یکمرکــزتجاری14طبقه.بهنظر
شــمامحلهپیــروزیگنجایشاین
همــهپاســاژرادارد؟هیچکدامهم
پارکینگندارند.«همینجمله»هیچ
کدامهمپارکینگندارند!«موضوع
قابلتاملیاســت.مگــرامکاندارد
مراکزتجاریبدونپارکینگساخته
شــود؟اینکهتاچهانــدازهمیتواند
موضوعصحتداشتهباشدرابایداز

معتمدمنطقهجویاشد.
»حسینحاجیقربانی«
دبیردبیرانشــورایاری
گفتهدیــنمحمدیرا
تأییدمیکندومیگوید:
اقتصادی رونــق »برای
ســاخت مجوز محلهها

مجتمعهایتجاریصادرمیشودامامتأسفانه
آنطورکــهانتظارمیرودبهزیرســاختهای
طرحهــایعمرانــیتوجهینمیشــود.یک
ساختمان۷ـ8طبقهبابیشاز200بابمغازه
خودیکبازاربزرگاســتکهعمودیبناشده
اســت.بنابراینرفتوآمدبهآنهــازیادصورت
میگیرد.بنابراینبایدتسهیالترفاهیدرنظر
گرفتهشود.وقتیاینمجتمعتجاریپارکینگ
نداشتهباشدیااینکهتعدادپارکینگهایآنبه
اندازهکافینباشدخوبشهروندانخودروخود

رادرمعابراطرافپارکمیکنند.«

به مسئوالن پیشنهاد داده ایم... 

یک مجتمع دیگر هیچ کدام پارکینگ ندارند! 

حجت محمدزاده 
معاون شهرسازی 
و معماری شهردار 

منطقه 14

عاطفه عباسی 
 دبیر شورایاری محله 

پرستار

حسین حاجی قربانی 
 دبیر دبیران 

شورایاری

پارکینگ ها را 

فروختند! 

کمی پایین تر از مجتمع تجاری کسا و در همان نزدیکی، 

مرکز خرید پانورما قرار دارد. طبق بررسی های انجام شده، مرکز 

کسا یکی از بزرگ ترین و شلوغ ترین مکان های تجاری این خیابان است 

چراکه در شلوغ ترین جای محله واقع شده است. به گفته »پیام کاشانی« 

یکی از کاسبان مجتمع تجاری کسا، در 3 طبقه این مرکز خرید، نزدیک به 6۰۰ 

واحد تجاری تعبیه شده است. او می گوید: »روزانه تعداد زیادی مشتری به اینجا 

می آیند. اگر بگویم روزی 1۰۰۰ نفر اغراق نکرده ام. این مرکز در تقاطع خیابان 

نبرد و همسایگی بازار کوکاکوال واقع شده است. هرکسی برای خرید به چهارراه 

کوکاکوال بیاید قطعاً به اینجا هم سری می زند. اگر نیمی از آنها با خودرو شخصی به 

این خیابان آمده باشند با یک حساب سرانگشتی می توان محاسبه کرد در حدود 

5۰۰ ـ 6۰۰ خودرو برای توقف نیاز به جای پارک دارند.« »سعید ساالرکیا« 

فروشنده دیگری است که در این باره اظهار نظر می کند: »برای پاساژ 

کسا هم ۲ طبقه زیرزمین در نظر گرفته شده که قرار بود تبدیل به 

پارکینگ شود اما به واحدهای تجاری تغییر کاربری دادند. عده ای 

می گفتند پارکینگ ها فروخته شده و عده ای هم می گفتند 

به دلیل همسایگی با ایستگاه مترو اگر گودبرداری 

را عمیق می کردند تونل ریزش می کرد.« 
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رفاقتی

قرارمانبا»محمدزمانی«قهرمانکشــتی
ســاحلیایراندریکیازبوستانهایمحلی
اســت.فضایسبزیکهدرهمسایگیخانهاو
قــراردارد.میگویدمعمواًلبرایپیادهرویبه
اینجامیآیدوپیشــنهادگفتوگودربوستان
راهــمخودشمیدهد.مدتزیادینیســت
کهازایتالیابرگشــتهوباکسباینموفقیت
نهتنهاخانوادهبلکهاهالیمحلهوکشــورش
راخوشــحالکردهاســت.بــهگفتهخودش
روزیکهســاکسفرشرابســتوهمراهبا
دیگرکشــتیگیرهایایرانیبرایشرکتدر
مســابقاتکشــتیســاحلیراهیایتالیاشد
اگرچــهتمرینزیــادیکردهبــودوامیدبه
پیروزیداشــت،اماخیلیباورشنمیشدکه
روزیکهبازمیگرددمدالبرگردنشباشد.او
بانشستندرآالچیقمهیایصحبتمیشود.
ازخــودشمیگویدکهکشــتیراازبچگی
دوستداشتهوبرایموفقشدنحتیحاضر
شــدهچندســالیرابهمازندانمهدکشتی

ایرانبرودودرآنجاســاکنشود.زمانی
تعریفمیکند:»پدرمعالقهزیادیبه
کشتیداشــت.برایهمینازبچگی
بــامنتمرینمیکــرد.زیادباهم

کشــتیمیگرفتیم.همیشهآرزوداشتروزی
قهرمانشوم.تشــویقوهمراهیپدرمباعث
شــدروزبهروزبهاینورزشعالقهبیشتری

پیداکنم.«

برای مسابقات جهانی انتخاب شدم
اوکشــتیســاحلیرادوســتداشتواز
آنجاکــهدرتهرانمکانیبــرایتمریننبود،
راهیشهرجویبارشــد.باقیماجرارااززبان

خودشمیشــنویم:
معروف »جویبــار
کشــتی مهد به
از است. ایران
باید که آنجا

مرتبتمرینمیکردمدرآنجاســاکنشــدم.
همتحصیالتدانشگاهیامراادامهدادموهم
تمرینکشــتیمیکردم.همزمانباحضوردر
مســابقاتکشوریخودمراهممحکمیزدم.
حتیدردورانســربازیهمکشتیمیگرفتم
وعضوتیمکشــتیناجابــودم.«موفقیتهای
پیدرپــیانگیزهحرفهایتمریــنکردنرادر
اوزیادکردوباعثشــداینکشتیگیرجوان
یکشــبهرهصدســالهبــرودوبتواندخودرا
برایحضوردرمســابقاتجهانیمحکبزند.
اومیگوید:»درمســابقاتانتخابتیمملیکه
درشــهرانزلیبرگزارشدتوانستممقاماولرا
بهدستآورم.ازاینروبرایشرکتدرمسابقه
کشتیساحلیایتالیاانتخابشدم.همهقدرت
وتوانمندیامرابــهکارگرفتمتابتوانمپرچم
کشــورایرانراباالببرموموفقهمشدم.«او
ایــنافتخاررامدیونزحماتپدرشاســتو
متذکرمیشــوداگرحمایتخانوادهاشنبود
نمیتوانســتامروزبهاینپیروزیدستپیدا

کند.

خانواده حمایتم کرد
زمانیاگرچهخوشحالازموفقیتبهدست
آمدهاســت،اماگلهایازمســئوالنورزشــی
داردکهچراآنطورکهبایدامکاناتپیشــرفت
رابــرایورزشــکارانفراهــمنمیکنند.اودر
اینبارهمیگوید:»بعضیازورزشــکارانشاید
مثلمنازحمایتمالیوعاطفیخانوادهشان
برخوردارند.یکورزشکارحرفهاینیازداردکه
ازتغذیهدرســتوسالمبرخوردارباشد.عالوه
برآنتأمینلباسورزشــیوهزینهرفتوآمد
راهمبایدمتقبلشــودتابتوانددرمسابقات
کشــورییاجهانیشــرکتکند.درصورتی
کهاگرپیگیریکنیدمتوجهمیشــویداغلب
ورزشکارانشــغلپردرامدیندارند.بنابراین
برایتأمینمعاشخودوابستهبهخانوادهشان
هستند.«اواشتغالجوانورزشکاررامهمترین
مســئلهمیداندومعتقداستباذهنمشوش
نمیتوانورزشکارموفقیشد.زمانیمیگوید:
»دوســتدارمپلههایترقیرادررشتهکشتی
طیکنمامااینامرمستلزمصرفهزینهاست.
بهدســتآوردنکســبمقامبرترمسابقات
جهانیکارخیلیراحتینیست.بامرارتهای
پیــشرواینافتخــارراکســبمیکنیماما
مســئوالنورزشــیتنهابهیکپیــامتبریک
بسندهمیکنند.اینامرورزشکارانحرفهایرا

بیانگیزهودلسردمیکند.«

 محمد زمانی قهرمان کشتی هم محله ای به تازگی 
از مسابقات کشور ایتالیا با دست پر برگشته است

قهرمانان را دریابید
مژگان مهرابی 

  ایســتادن روی سکوی افتخار و به دست گرفتن مدال، اوج آمال و آرزوهای یک ورزشکار 
اســت؛ وقتی که به مصاف حریفش می رود و همه توان خود را به کار می گیرد تا او را شکست 
دهد. این پیروزی حالــش را خوش می کند و به او انگیزه تالش بیشــتر می دهد. حال اگر 
این مسابقه جهانی باشــد و حریف هم غیر ایرانی، لذت به دست آوردن مقام قهرمانی برای 
او دوچندان می شــود. چراکه فقط موفقیت خودش مطرح نیست، همین که پرچم ایران به 
اهتزاز درآمده سرمست و لبریز از غرورش می کند. درست مثل حس خوبی که »محمد زمانی« 
قهرمان کشتی هم محله ای ما داشته است. همان جوان ورزشکاری که در مسابقات اخیر کشور 
ایتالیا توانســت حریف ایتالیایی خود را مغلوب و به مقام سوم دست یابد. او اخیراً از کشور 
ایتالیا بازگشته و هنوز خستگی از تن به در نکرده که به سراغش می رویم و درباره پیروزی های 

به دست آورده با او گفت وگو می کنیم. 

 محسن بهدوز
مدیر اداره ورزش منطقه 14 

باشگاه های منطقه از 
ورزشکاران حرفه ای استقبال 

می کنند
دراینکهمنطقه14هممهدکشتیتهراناست
شکینیست.ازقدیماالیاممنطقه14رابهکشتیگیران
وفوتبالیستهایحرفهایاشمیشناختند.اینامر

هنوزهمبهقوتخویشباقیاســت
ومیتــوانگفتدرحــوزهورزش،
منطقه14ازجایگاهخوبیبرخوردار
است.»محســنبهدوز«مدیراداره
ورزشمنطقــه14ازموفقیتزمانی
ابرازخرســندیکردهومعتقداست
جوانانورزشکار،افتخاردارالمؤمنین
محســوبمیشــوند.اومیگویــد:
»امســالجوانانورزشکارمنطقهما

چهدرمســابقاتکشــوریوجهانیوچهالمپیک
توانمندی موفقیتهایچشمگیریکسبکردهاند.
آنهاقابلتقدیراست.«امادرمورداینکهورزشکاران
ازداشتنشغلمحرومندبهایننکتهمتذکرمیشود:
»ورزشــکارانزیادیداریمکهدرباشگاههایمنطقه
مشغولآموزشهستند.هرکدامازقهرمانهایملی
وبینالمللیمامیتوانندباگذراندندورهمربیگری،
برایپرورشاستعدادهایورزشیمنطقهاقدامکنند.
مصداقآنهاآقایمرتضیلطیفیواحمدنجاریانکه
ازمربیاننامیکشتیهستند.«بهگفتهبهدوزپیدا
کردنشــغلوفراهمکردنآنبرایشــهرونداندر
حیطهفعالیتهایشهردارینیستوشهروندانباید
بتوانندراهموفقیتیبرایخودپیداکنند.اومیگوید:
»باشگاههایورزشیآیتاهللسعیدی،تکاور،پورزندو
خانهکشتیازچنینورزشکارانبرجستهایاستقبال
میکندوچهخوبکــهآنهاآموختههایخودرادر
اختیارنســلجوانبگذارندتابیشــترازاالنشاهد

موفقیتورزشکارانمنطقهمانباشیم.«

اشتغال، مهم ترین دغدغه 
ورزشکاران

»ابراهیمزمانی«پدرمحمد،همانکسیکهامروز
اینقهرمانجوانخودرامدیوناومیداند.اودرباره

بیوقفه تــالش
میگوید: پسرش
»آرزویهمهپدر
ومادرهاموفقیت
است فرزندانشان
چــهدرعرصــه
کار و تحصیــل
چهورزشوهنر.
نمیکند. فرقــی
منهــمتاجایی
برای توانستم که

پیشرفتپســرمتالشکردمامادرچنینوضعیت
اقتصادیبعیدمیدانــمبعدازاینهمبتوانممحمد
راکمککنم.چهخوبکهمسئوالنورزشیبهاین
موضوعتوجهداشتهباشند.اگرجوانانبهورزشکردن
تشویقمیشــوندبایدشرایطآنهمبرایشانفراهم
شود.کسبمقامدروزن۷0کیلوگرمباتوجهبهاینکه
شرکتکنندگانزیادیدراینوزنمسابقهمیدهند
کارراحتینیست.انتظارمیرودکهمسئوالنقدراین
موفقیترابدانند.«اوازدغدغهاشمیگویدکهآینده
ورزشــکارانیکهوقتوانرژیمیگذارندتانامایران
پرافتخارشودراچهکسیتضمینمیکند.اومتذکر
میشود:»ازمســئوالنورزشیخواهشمیکنمبه
اشتغالجوانانورزشکارهمدقتنظرداشتهباشند.«

  محسن بهدوز
مدیر اداره ورزش 
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ســرزدهبهخانهپــالک29درمیــدان100نارمک
میرویم.»راضیهابوالمعالی«عروسخانوادهبارویبازبه
پیشوازمانمیآیدومارابهاتاقکارحاجآقاکهحاالمقبره
ایشانشدهراهنماییمیکند.اتاقسادهاستودورتادورش
بهسبکمسجدوهیئتپشــتیچیدهودیوارشباقاب
عکسیازحاجآقابرهانیزینتدادهشدهاست.راضیهخانم
کهسیســالواندیاستعروسخانوادهشده،کنارقبر
پدرهمسرشمینشیندوبعدازذکرفاتحه،ازخصوصیات
حاجآقابرهانیبرایمانمیگوید:»ایشانبسیارمهربانو
صبوربودند.درســالهاییکهعروسشانبودمهیچوقت
عصبانیتشانراندیدم.خیلیبااخالقبودند،همیشهدر
سالمکردنبههمهحتیبچههاپیشدستیمیکردند،کار
کردنمرددرخانهراعارنمیدانســتندوهروقتفرصت
داشتنددرکارهایخانهبهماکمکمیکردند.امامجماعت

ایشانانگارخودشانخبرداشتندکهفوتمیکنندصبح
بــهمنگفتندخانهراآمادهکنید،مهمانداریموبهیکی
ازدوستانشــانکههمراهشانبودندگفتهبودند»بههمه
مؤمنینونمازگزارانمســجدسالمبرســانیدوازهمه
حاللیتبخواهید.«همانروزدربیمارستانطرفهبستری
میشوندوآخرشــبدربیمارستانغسلمیکنندودر
اولصبحدرسنهفتادسالگیجانبهجانآفرینتسلیم
میکنند.«همانروزبنابهصالحدیدفرزندانشانوطبق
وصیتشانپیکرشانازبیمارستانبهخانهمنتقلشدهتا
غسلدادهشودوبهخاکسپردهشوند.«عروسخانوادهاز
واکنشاهالیبهاینخاکسپاریاینطورمیگوید:»اهالی
محلهبیخبرازهمهجاپشتدرخانهانتظارمیکشیدند
کههمراهپیکرحاجآقابهبهشتزهرا)س(بروند،وقتیدر
خانهبازشدوباقبرایشانکهباپارچهسبزیپوشیدهشده
بودمواجهشدندابتداحیرتکردندوبرایشانعجیببود.
اماکمکماینجامامناهالیشــد.تاقبلازکرونادِرخانه

روزهایپنجشنبهوایامعزاداریبازبودو
اهالیمیآمدندونمازمیخواندندو
ساعتیخلوتمیکردندومیرفتند.
یادماســتیکباریــکخانمیاز
الیدرنــگاهمیکردامــاداخل
نمیآمــد.جلورفتــموتعارفش

کردم.میلرزیــدومیگفت
»میترسمبیایم....«گفتم

»قبــرعالمکــهترس
ندارد....«بعدازچند
دقیقهکهدیدهمه
داخل میآینــد
ریخت ترسش

وآمد.

مسجدوحدتبودندوهرروزنیمساعتزودترازوقتاذان
راهیمسجدمیشــدندتابهاموراتمسجدونمازگزاران
رســیدگیکنند.بزرگومعتمدمحلومورداحترامویژه
اهالیبودند.حتیگاهیمشکالتخانوادگیشانراپیش
حاجآقابازگومیکردندوایشــانراهنماییشانمیکرد.
یادماستیکباردخترجوانیبهدرخانهآمدوگفتحاجآقا

مانعطالقوجداییپدرومادرششدهو...«

آرزویی که محقق شد 
قبرپاییناتاقاستوبررویسنگاینجمالتبهخط
نستعلیقحکشده:»مرقدشریفمرحومحاجسیدمحمد
برهانی،حفیدمرحومســیدهاشمبحرانی)صاحبتفسیر
البرهان(کهنسبشــریفشبا۳1پشتبهحضرتامام
موسیبنجعفرعلیهالســالممیرسد.ویدرفقه،اصول
رجال،حدیث،تفســیر،فلســفه،تاریختبحرداشت.تولد
1۳48هجریقمری،مطابق1۳08هجریشمسی؛وفات
صبحروزجمعهپنجمذیقعدهالحرام1420هجریقمری
مطابقبا22بهمن1۳۷8هجریشمسی«میپرسمچرا
ایشاندرخانهدفنشدهاست؟راضیهخانممیگوید:»از
قدیمدرایاممحرموفاطمیهحاجآقادراینخانهمراســم
روضهبرگزارمیکردندوبچههایهیئتمیآمدند،سینه
میزدندوعزاداریمیکردند.حاجآقاخیلیاینمراسمرا
دوستداشت،ایشانبارهاگفتهبودندکهآرزودارممزارم
محلســینهزنیعزادارانحضرتزهرا)س(باشد....بعداز
فوتشانفرزندانشانبهاینوصیتعملکردندوایشانرا

درایناتاقبهخاکسپردند.«

در این خانه به روی همه باز است 
راضیــهخانمدربازگوییخاطراتشمارابه22ســال
پیشوروزفوتحاجبرهانــیمیبرد.میگوید:»آنروز

سرمایه معنوی محله نـارمک
 روایت زندگی پایه گذار »اتحاد 

علمای شرق تهران« که مقبره او 
در خانه اش قرار دارد

محمد جمشیدی،
 نانوای محله نارمک: 

ارتباط خوبی با 
همسایه ها داشت

پیشدســتی کــردن ســالم »در
میکردنــد.«اینرامحمدجمشــیدی
نانوایمحلهنارمــکمیگوید.اوکهدر
زمانحیاتحاجآقابرهانیسنوسالی
نداشــتهادامهمیدهد:»ایشــانبسیار
مهربــانبودندوارتبــاطخوبیباهمه
داشتند.یادماســتمابچهبودیمودر
کوچهفوتبالبــازیمیکردیم.نزدیک
اذانایشــانپیادهبهمسجدمیرفتندو
سرراهشانبهماسالممیکردند.ایشان
انسانبســیارباتقواوبهعبارتیسرمایه
معنویمحلــهبودند.بســیارمردمدار
بودنــد،مــادرموهمســایههاروزهای
پنجشنبهبهسرمزارایشانمیروند.«

بانو محمدی  از اهالی محله 
نارمک: 

هر وقت دلم می گیرد 
به اینجا می آیم 

21سالپیشمدتیساکناینمحله
بودم.یکبارازخریدبرمیگشــتمروی
پلهجلواینخانهنشستم.ازصحبتهای
همســایههامتوجهشــدماینخانهبا
خانههایدیگرفرقدارد.بهپســرمکه
معلممدرسهبودموضوعراگفتم.پسرم
گفت»مامانقبریکآقاییدراینخانه
است.«پرسیدم»آنآقاکیست؟«گفت
»نمیدانم،فقــطمیگویندآدمخوبی
بوده.«یکباردرخانهنشســتهبودمکه
دربازشد.یکخانمیکهبعداًفهمیدم
دخترشاناســتآمد.گفتم»میشود
بیایــمداخل؟«بارویبــازگفت»بله،
بفرماییــد.«ازآنزمــانباوجودیکه
سالهاســتازاینمحلــهرفتهایم،هر
وقتدلممیگیردبهاینخانهمیآیمو
سبکمیشوم.البتهدرایندوسالبه

خاطرکروناکمترآمدهام.

 در آهنی خانه که باز می شود، سنگ قبری سفید که 
دور تا دورش با شیشه ای ضخیم پوشانده شده، به چشم 
می خورد. اینجا خانه ای قدیمی در محله نارمک است که 
شبیه همه خانه های قدیمی، حیاطی بزرگ با درختانی 
کهنسال دارد و یکی از اتاق هایش مقبره عالم روحانی 
»ســید محمد برهانی« امام جماعت مسجد محله را در 
دل خود جای داده است. به گفته اهالی قدیمی و بزرگان 
محله، این خانه در روزگاری نه چندان دور، چشم و چراغ 
همسایه ها و اهالی محله بوده است. حاال هم اینجا مأمن 
رهگذران است، هرکســی در این خانه را بزند، مهمان 

حاج آقاست و اهل خانه با روی باز پذیرایش می شوند. 

پریسا نوری 

 »سید محمد برهانی« که بود
سیدمحمدبرهانیسال1۳08درشهرستان”مهر«ازتوابعاستانفارسبهدنیاآمدوچونقبلتولدپدروبعد
ازمدتیمادرراازدستدادتوسطمادربزرگشکهزنعالمهایبودهتربیتمیشود.مادربزرگبهسیدمحمد
کتابهای»بوستان«و»گلستان«وقرآنیادمیدهدودر1۳سالگیاوراتوسطیکیازاقوامبهنامآیتاهللمهری
برایتحصیلبهنجفمیفرستد.سیدمحمددرنجفوقمازکالسدرسامامخمینی)ره(وآیتاهللبروجردیو
آیتاهللآشتیانیوآیتاهللگلپایگانیوسیدتقیخوانساریبهرهمیبرد.بعدازسالهاتحصیلدرنجف،سال1۳۳0
بهتهرانمیآیدودرمدرســهمرویتدریسمیکند.مدتیبعدبهعنواننمایندهآیتاهللبروجردیراهیآبادان
شدهودرآنجاعالوهبرکارهایتبلیغیمنشأساختمساجدومدارساسالمیمیشود.باالخرهسال1۳51به
تهرانوامیریهمیآیدوبهتدریسفقهوعلومدینیمشغولمیشود.سرانجامسال54بهنارمکمیآیدو»اتحاد
علمایشرقتهران«راپایهگذاریمیکند.همزماندرمسجد»احمدیه«بهتدریسفقهواصولمیپردازد.ایشان

ازمؤسسانمسجد»وحدت«نارمکاستوتازمانفوت،امامجماعتآنمسجدبودند.
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  »محمدرضا مرزوقی« نویســنده نام  آشــنای حوزه کودک و نوجوانان این روزها با 
برگزاری کارگاه های داستان نویســی آنالین در فرهنگسرای امید، میزبان اهالی شرق 
پایتخت اســت. او که چند ماه پیش قدم در ۴۵ سالگی گذاشته، بیش  از ده ها کتاب؛ 
رمان و داستان کوتاه برای گروه سنی کودکان و نوجوانان نوشته و زندگی اش عجین 
شــده با کلمات. مزورقی روحیه خاصی دارد و هم کالم شدن با او عالم خاص خودش 
را می طلبد. این نویسنده که نگاه متفاوتی به دنیای پیرامونش دارد، امیدوار است از 
کرونا بیشتر درس بگیریم و خودمان را با شرایطی که پیش آمده وفق دهیم و از فضای 

آنالین و تدریس در این فضا بهترین بهره را  ببریم. 

پروانه بهرام نژاد

به آموزش آنالین 
روی خوش نشان دهیم

  گســترش کالس  های آموزشــی آنالین در 
شرایط کرونایی باعث شد بســیاری از افراد که در 
بخش آموزش امور هنری و ادبی فعال هســتند به 
صف آموزشگران آنالین بپیوندند، شما به عنوان یکی 
از نویسندگان فعال کشورمان که دستی هم در امور 

آموزشی دارید چطور وارد این بخش شدید؟ 
ازطــرفآکادمیهوپادعوتبههمکاریشــدم.
پیشازاینکالسهایحضوریدرفرهنگسراهایی
داشتهام.البتهبرایبزرگســاالن.ولیسالهابود
کهدیگرحوصلهرفتنســرکالسرانداشــتم.
عاشــقتدریسبودمامارفتنتامحلتدریس
درشــهریمثلتهرانخودشیکپروسه
جانفرساســت.حتیدوســتداشــتمبه
کالسموردعالقهخودمدررشــتهدیگری
برومامارفتنتاســرآنکالسهمبرایمچندان
ســادهنبود.حاالبهتماماینکارهامیرســمو
بــهزودیمیخواهــمکالسنقاشــیوطراحی
پیشــرفتهثبتنامکنم.کرونابالیبزرگیبوداما
ازبدترینبالهاهممیشودچیزهاییآموختوبه
قول»تورانمیرهــادی«رنجبزرگرابهکاربزرگ
تبدیلکرد.حاالهماینکرونــافرصتیفراهمکرده
یادبگیریمکهمیتوانیمبســیاریازکارهاراازراهدور
انجامبدهیمواتفاقًابــاهمانکیفیتوگاهیبیشاز
همانکیفیت.امامتأسفانههرچهسطحدانشدرجایی
وجامعهایپایینترباشدکمتربهروشهاینوینروی
خوشنشــانمیدهد.امیدوارمبعدازاینپاندمیهم
درسهاییدربارهکاردرفضایآنالینوتدریسدراین
فضابیاموزیم.ممکناستبرخیهانخواهندهیچوقت
یادبگیرندامابرایتغییراتبزرگخیلیهاهمیشــه
پیشــقدمبودهاند.بنابراین،اســتقبالاکثریتجامعه

استکهآیندهمسیرکارآنالینراتعیینمیکند.
  برای آموزش آنالین نیاز به مهارت خاصی 
هست یا با همان شــیوه  های رایج در آموزش های 

حضوری می تــوان در بخش آموزش آنالین هم 
موفق شد؟ 

فضاطبعًاتفاوتدارد.ولیبرایمنهمانجلسه
اولهمهچیزحلشد.گاهیشاگردانفقطصوتی
حضوردارندوشــماحتیچهرهآنهارانمیبینید
کهمتوجهشــویدچقدرمطلــبرایادگرفتهاندو
بهموضوعبحثوکالسوصلهســتند.بنابراین
بایددقتبیشــتریداشتهباشیدودائمبپرسیدو
دائمهوشوحواســتانباشدتانامیازقلمنیفتد.
برخیشاگردانزیادیسکوتمیکنندودربحث
حضورندارند.مثلهمانشــاگردانیکهدرکالس
واقعینیمکتآخرمینشــینندوازترسپرسش
خودکارشــانرازیرمیزمیاندازندتااستادمتوجه
آنهانشــود.بایدهمیشهبالحنیکهباعثوازدگی
آنهانشــودوبهطورسیاستمدارانهایکهانگاریک
مشارکتوبحثعمومیوسادهوراحتدرجریان
استآنهاراواردموضوعگفتوگوکنیم.اتفاقًاعدم
حضورواقعیباعثمیشــوددیگرحسهایشما
بیشــترفعالشوندوبهکاربیفتند.مثلآدمیکه
یکقدرترانداردودرعوضقدرتهایدیگرش
افزایشپیدامیکند.همچنینمادرفضایآنالین
شــاگردانازشــهرهایمختلفبــافرهنگهای
متفاوتداریــم.بهطوریکهتاقبــلازکرونااگر
کسیمیخواســتدورهآموزشیخاصیراسپری
کند،حتمًابایدبهتهرانوشهرهایاصلیمیآمد
اماآموزشآنالینکمککردهازظرفیتاســتادان

برایشهرهایمختلفکشوربهرهبرد.
  شــما چه شیوه و شــگرد خاصی برای 
آموزش هنرجویان داستان نویسی به کار می برید 

و به نظرتان این شیوه چقدر مؤثر است؟ 
شــیوههربارتفاوتمیکنــد.منفکرمیکنم
میشودبابداههجلورفت.مثاًلگامبهگامداستانی
راجلومیبریم.تخیلمیکنیموبااینتخیلپیش

میرویم.مثاًلمندوشخصیت
پیشنهادمیکنم را وصحنهای
کهمیتوانداکتیداشــتهباشد
یاحسیدرآنلحاظشود.من
فقطبخشیازآنرامیگویمبعد
بچههاخودشانباشوقبخشی
دیگرراتخیلمیکنند.بعدمن
واردیکفازتازهمیشومومثاًل
داســتانیراکهدرژانروحشت
بــودهبهســمتژانــرجنایی
میبــرمیااصاًلکمــیفانتزی
چاشــنیاشمیکنموآنوقت
آنشاگردیکهبافانتزیارتباط
این در معمواًل بهتریمیگیرد
قســمتکارواردمیشــودو...
البتهایــنتخیلآزادفقطبرای

قصهپردازینیست.گاهیخاطراتراهمباتخیل
میسازیمیادرداســتانیکاماًلتخیلیازگنجینه
خاطراتبهرهمیبریــمیاآدمهایواقعیزندگیرا
وارداینتخیلوکــوالژمیکنیمو...خیلیموارد
زیاداست.بســتگیبهاینداردکهآنروزکالس
رویچهمودیباشدوچطورخودشراپیشببرد.

تخیلبایدآزادباشد.چوننوشتنبایدآزادانهباشد.
اگرشــادگردانکپیاستادشــوندبههیچدردی
نمیخورد.اینبالییاستکهسراغلبکالسهای
داستاننویسیبزرگسالآمدهاست.تخیلنهتنها
آزادکهگاهیبایدافسارگســیختهباشــد.مناین
افسارگســیختگیرامیخواهموبعدتازههشدار
میدهمکهحاالچهزمانیمناسباستاینتخیل
افسارگسیختهرامهارکنیموافسارشرابهدست
بگیریم.یکجورورزشذهنیاستکهگاهیشبیه
یکشنایلذتبخشمیتواندانرژیواشتهایآدم
رازیادکند.منظورمازاشتهاشوقبهنوشتناست.
البتهاینهاهمهبعدازمقدماتداستاننویســیو
آشناییباتاریخچهونیازبشربهداستانو...است.
  اســتقبال هنرجویان داستان نویسی از 
این کالس ها را در شــرق تهران چطور ارزیابی 

می کنید؟ 
ماتازهقراراســتفقطســرخطهاییراشروع
کنیم.امیــدوارمبهزودیبتوانیمبهشــکلجدی
کالسهارابرگزارکنیموفکرمیکنموقتیارتباط
مناسبیبرقرارشدشاهدبازدهیخوبیهمباشیم.
  به نظر شما زمینه  های الزم برای آموزش 
آنالیــن کالس  های داستان نویســی در مراکز 
فرهنگــی و هنری مناطق شــرق تهران نظیر 

فرهنگسرای امید فراهم است؟ 
اگرمســیردرســترادنبالکردهباشندحتمًا
فراهماست.پذیرششــرایطوسبکتازهزندگی
میتواندماراهرچهبیشتربادنیایجدیدوشیوه
زیســتجدیدوطبعًاشــکلآموزشجدیدوفق
بدهد.اگردرمخاطباناینبرنامههازمینههایالزم
فراهمشدهباشــد،حتمًادرفرهنگسراهاومراکز
هنریهمچنینپتانســیلیوجودداردکهخدمات

الزمرابدهد.
در مدتی که کارگاه  های داستان نویسی    
آنالین شــما در فرهنگسرای 
آیا  امید شروع شــده است، 
در  خاصــی  اســتعدادهای 
بین  در  داستان نویسی  حوزه 

هنرجویان دیده اید؟ 
چهارنفرازشاگردانکالس
بینظیرهستند.آنهاگاهیچنان
مسلطهستندکهباورمنمیشود
بانوجوانان1۳سالهطرفم.جز
اینچهارنفربقیهشاگردانهم
اغلبمتوســطبهباالهســتند
وخیلــیخــوبمیتواننــدبا
موضوعــاتطرحشــدهارتباط
بگیرنــدوفهــمودرکخودرا
ارتقادهند.اینهاباعثامیدواری
وشوقمنبهتدریسمیشوند.
  چه توصیه ای برای شــرکت کنندگان در 

کالس های آموزش آنالین دارید؟ 
اگرحضورتصویریداشتهباشند،ازدیدنروی
ماهشانبســیارخوشحالمیشــوم.جزاینباقی
توصیههاشــبیههمانهااســتکهدرکالسهای
غیرآنالیــن.امایکتوصیهمهمهمبهمســئوالن

دارم.بههیچبهانهایلطفًابرقراقطعنکنید.چون
بارهاارتباطمراباشاگردانازدستدادم.

  بســیاری معتقدند هنر داستان نویسی 
مخاطبان خاص خــود را دارد و صرف عالقه به 
این هنر باعث موفقیت در آن نمی شود، نظر شما 

در این باره چیست؟ 
مندردانشــگاهتئاترگرایشادبیاتنمایشــی
خواندهام.بســیاریدرآندانشگاهبازیگریخواندند
امــاحاالهرکاریمیکنندجزبازیگری.برخیجذب
رادیوشدند.برخیکارتئاتروتلویزیونمیکنند.من
کهگرایشمادبیاتنمایشیبودبیشتروقتمراصرف
نوشتنداســتانورمانکردهام.یافیلمنامهوحتی
انیمیشن.شاید6یا۷نمایشــنامهنوشتهامکههنوز
هیچکدامراچاپنکردهام.لزومًانمایشنامهنویسنشدم
اماکارهاییکهانجاممیدهمهمهبهنوعیبهنوشتن
ربطدارند.میخواهمبگویمکســانیکهکالسهای
داستاننویســیمیروندلزومًاهمهداســتاننویس
نمیشونداماهمینکهاینقدرتتشخیصراپیداکنند
کهفالنکتابیاتئاتریافیلمروابطعلیمعلولیاش
درستکارکردهیانقصدار،شخصیتپردازیازاصول
کالسیکپیرویکردهیاباشکستناصولگامیتازه
برداشــتهوژانراینفیلمیاکتابچیســتو...مگر
نمیتواندلذتبخشباشــد.منبهکالسآوازمیروم
چوندوستدارموباموسیقیاختهستم.لزومًاقرار
نیستاستادشجریانشوم.اماوقتیتحریریظریف
یاتکنیکیبینظیردرخواندنآنهابهگوشممیرسد،
یعنیقدرتتشــخیص،یعنیفرقســرهراازناسره
دانســتن.همانطوراز120ورودیدانشگاهماهنوز
تعــدادزیادیدرگیرباکارتئاتروتلویزیونوطراحی
صحنهولباسوفرمو...هســتند،ازمیانشاگردان
کالسهایداستاننویســیهمبســیاریحوالیکار

نوشتنوخلقدراموتخیلمیمانند.
  آیا برنامه ای برای آینده کســانی که از 
طریق کالس  های شــما وارد دنیای نویسندگی 

می شوند، دارید؟ 
اینامکانوجودداردتاداســتانهاییراکهاز
حدیفراتررفتهاندواصولوقواعدنوشتنرارعایت
کردهاندوحرفیتازهوجذاببرایارائهبهمخاطب
دارندراجمعکنموبهصورتمجموعهایدربیاورم.
البتهایننیتمناستاماهرجاکهکالسرابرگزار
میکندمیتوانداسپانسراینامرمهمباشد.تمرکز
کالسهایمنبیشــترسمتوسویرماننویسی
داردامافعاًلبرایشــروعمیتوانیمباداستانهای
کوتاهومجموعهداستانازاعضاگاماولرابرداریم.
نوشتنرمانمراحلوآموزشهاییخاصداردکه

زمانبیشتریمیطلبد.
هنری  و  فرهنگی  مراکــز  ظرفیت  های    
مناطق شــرق تهران برای برگزاری کالس  های 
آموزشی آنالین به ویژه در زمینه نویسندگی را 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
منفقــطدوباربهفرهنگســرایامیدرفتهام.
یکبارقبلازکروناکهاســتقبالمخاطبانبینظیر
بــودویکبارحاالکهامیدواریماگربرنامهایبرای
کالسدائمداشتهباشندموردتوجههمانمشتاقان

دیدارحضوریالبتهبهصورتآنالینقراربگیرد.

گفت وگو با محمدرضا مرزوقی 
نویسنده کودک و نوجوان، به بهانه 
برگزاری کارگاه های داستان نویسی 
مجازی در فرهنگسرای امید

تا قبل از کرونا اگر کسی 
می خواست دوره آموزشی 

خاصی را سپری کند، 
حتمًا باید به تهران و 

شهرهای اصلی می آمد 
اما آموزش آنالین کمک 
کرده از ظرفیت استادان 
برای شهرهای مختلف 

کشور بهره  برد

چگونه می توان 
داستان نویس 

خوبی شد؟ 
پاسخاینســؤالخصوصًابرایکسیکه
نوشــتنبرایشامریبدیهیشــدهســخت
اســت.منیادماســتزیادتخیلمیکردم.
ازوقتیپنجیاششســالهبودم.یادماست
تمامنداشــتههایموآنچهحسرتشدهبودو
آنچهدوستداشــتماتفاقبیفتدراهمهدر
تخیالتممیســاختموبــاخیالهایخودم
بهدســتمیآوردم.اندازهایننداشــتههاو
نشــدههاهمیشهزیاداســت.ازسنیبهبعد
بهخاطراعتمادنکردنبهحافظهامشــروعبه
یادداشــتاتفاقاتروزمرهزندگیکردم.فکر
نمیکردماینخودشیکتمرینمهمبرای

نوشتناست.امابود.
چوندائمداشــتممینوشــتم.مثلیک
وظیفهبود.ســادهمینوشتموهمینامربه
سادهنویسیوبدیهیانگاشتنآنچهبهعنوان
رخداددرداســتانرویمیدهدکمکمکرد.
منهمیشهمیگویمتخیلکنیدوبهتخیل
خوداحترامبگذارید.درکنارآنزیادبخوانید
وزیادبنویســید.بعدهمبایددرکارشیرجه
زد.اگردائمدرترسازنوشــتنبهسرببری
کهاینموضوعارزشنوشــتننداردیامناز
دســتمبرنمیآیدو...هرگزدســتبهکاری
نمیزنید.بایدفکرکنیدقراراســتیککار
بدبنویســمامابهخودتاناعتمــادکنیدو
بنویسید.اینخیلیمهماست.منازسیزده
ســالگیشــروعکردم.درســتهمزمانبا
آشناشدنمباشعرشاعرانبزرگیچوناخوان،
سهرابوبعدترهانیما.یانوشتههایهدایت،
بزرگعلــوی،جمالــزاده،احمــدمحمود،

سیمیندانشوروگلشیری.

کتاب هایی 
که توصیه می کنم 
 نوجوانان بخوانند

برخیداستانهایهزارویکشببرای
ســننوجوانجذابوخواندنیاســت.باید
اینهاجداشــودوبدوندستبردندرنثرو
زبــاندراختیارنوجوانانقراربگیرد.میدانم
برخیممکناســتفکــرکنندســلیقهام
قدیمیاســتامامنهنوزعاشــققصههای
مجیدم.تخیــلهریپاترکهیکسیســتم
خیالیرابرپایهجهانواقعیمیســازدبرای
ساختوســازفانتزیبرپایــهواقعیاتعینی
دوروبرمــانحتمًابهکارنوجوانانعاشــق
نوشتنمیآید.کاشیکنفرحوصلهمیکرد
ویکتصحیحمناســبازعجایبالمخلوقات
درکنارکلیلهودمنهبــراینوجوانانترتیب
میداد.عجایبالمخلوقاتمنبعسرشــاریاز
فانتزیاســتکهمغفولماندهاست.نسخه
مناسبیبراینوجوانانازاینکتابندیدهام.
زندگینامههــاهــمخوباســت.زندگینامه
افرادیکهکارهایبزرگکردهاندیاقدمهای
مهمبرداشتهاند،الهامبخشهستند.خصوصًا
اگراتوبیوگرافیباشــد.راستشبیشتربرای
بچههایعاشــقنوشــتنوکتابپیشنهاد

کتابدارم.

کتاب های جدید 
محمدرضا مرزوقی 

با  موزیســین ها  بچه محل  اول  به زودی جلد 
تصویرگری مجتبی حیدرپناه توســط نشر هوپا 
وارد بازار می شــود. جلدهای دوم و سوم هم با 
فاصله  کمی می آیند. در ایــن کتاب ها که مثل 
بچه محل نقاش ها قرار اســت هفت جلد باشند 
همراه دو شخصیت نوجوان داستان وارد زندگی 
باخ و موتسارت و بتهوون و شوپن و چایکوفسکی 
و دبوسی و چند آهنگساز دیگر می شویم و حین 
معرفی آثارشــان این امکان را داریم که به این 
آثار گوش بدهیم و با ســبک کار آن آهنگ ساز 
بیشتر آشنا بشــویم. یک مجموعه برای معرفی 
موزه  هنرهای معاصر به کودکان و نوجوانان آماده  
چاپ دارم که بسیار کتاب های جذابی هم از آب 
درآمده اما ناشرش امروز و فردا می کند و نمی دانم 
اصاًل قصد دارد کتاب ها را چاپ کند یا... حاال هم 
سرگرم نوشــتن جلد اول از یک سه جلدی ژانر 

وحشت هستم.
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رفاقتی

امیدآفرینی برای سالمندان
جشــنوارهفرهنگــیهنــری»65+«در5بخش
برگزارمیشــودوبرموضوعاتینظیر»اهمیتحضور
سالمنداندرجامعهوایفاینقشاجتماعی«،»نگاهی
تازهبهپدیدهســالمندیازدریچــهتوانایی«،»نقش
محوریســالمنداندرخانوادهواجتماع«،»معرفی
توانمندیهاومهارتهایسالمندان«و...تمرکزدارد
وآفرینشهــایادبــی،نقدادبیوهنــری،هنرهای
نمایشیوفیلمکوتاه،هنرهایتجسمیوصنایعدستی
بخشهایاصلیاینرویدادهستند.»پروانهدوستی«
مدیرفرهنگیهنریمنطقه1۳ورئیسفرهنگســرا

امیددراینبارهمیگوید:»فرهنگسراامید
باتمرکزویژهبرقشــربسیارمهمسالمند
درتمامسالخدمتگزاراینعزیزاناستو

عمدهبرنامههاییکهدراینمدیریتفرهنگی
هنریبرگزارمیشــودذیلتوجهبهسالمندان
وایجادامیدآفرینیدراینقشــراســت.این
جشــنوارهنیزباهمیننگاهدرحالاجرااست
کهاینرویدادفرهنگیهنریدر2گروهمجزا
ویژهمخاطبانبرگزارمیشــودوبخشاولبا
حضورخودســالمندانباالی65سالبودهو
پذیرایآثارهنریاینعزیزاناست.بخشدوم
نیزویژهعموماســتکهعالقهمندانمیتوانند
آثارخودرابامحوریتسالمندبهدبیرخانهاین

جشنوارهدرفرهنگسرایامیدارسالکنند.«

قوانین شرکت در جشنواره 
آثارارســالیبرایجشنوارهفرهنگی
هنری»65+«نیازمندرعایتیکســری
قوانیــنوتبعیــتازاصولیاســتکه
مدیرفرهنگــیوهنری
دراینباره منطقــه1۳
توضیــح بیشــتر

میدهــد:»همــهآثــارارائــه
شــدهدرجشــنوارهبایدتوسط
شــرکتکنندگانتهیهوتولیدشــدهباشــدوفرد
شــرکتکنندهتواناییبازتولیداثریامشــابهآنرا
داشــتهباشد.هرشــرکتکنندهفقطدریکرشته
میتواند،حضورداشــتهباشــدوهمهآثارارسالی
بهدبیرخانهجشنوارهمیبایســتدارایشناسنامه
مرتبــطباشــند.«اومیافزایــد:»همچنینرعایت
ضوابطاختصاصیهررشــته؛اســتنادبهشیوهنامه
جشــنوارهالزامیوتمامرشتههاانفرادیاست.آثار
بایدتادهمآذرماه1400برایشــرکتبهمسابقه

صرفــًاازطریــقدرگاهاینترنتیمســابقه
به omid.farhangsara.ir نشــانی به
دبیرخانهفرهنگســرایامیدبرسدوآثاری
کهپسازاینتاریخارســالشوندداوری
نخواهــدشــد.«مدیرفرهنگــیوهنری
آثار تأکیــدمیکنــد:»داوری منطقه1۳
جشنوارهفرهنگیهنری»65+«دردیماه
انجامومراســماختتامیهبههمــراهمعرفینفرات
برگزیدهدربهمنماهاجراخواهدشــد.«دوســتی
میگوید:»بیشازیکدههاستفرهنگسرایامید
متولیصدورکارتمنزلتبرایسالمندانباالی65
سالبودهوتاکنونبیشاز500هزارکارتازطریق
فرهنگســرایامیدصادرشدهاست.ســالمندانبا
استفادهازاینکارتمیتوانندازامکاناتوخدمات
فرهنگیهنریســازمانفرهنگیهنریشهرداری
تهران،فرهنگســراها،کتابخانههــاومجموعههای
فرهنگیشــهرداریتهراندرمناطق22گانهشهر

تهرانرایگانبهرهمندشوند.«

فرهنگسرای امید، 
سالمندان را به یک رقابت 
فرهنگی فراخوانده است 

خریداری زمین توسط ارامنه
زمینمحلهمجیدیهدر
عبدالمجید به متعلق ابتدا
میرزاعینالدولهنوهفتحعلی
شــاهقاجاربودهومحدوده
در جنوبی مجیدیه کنونی
گذشــتهبهصــورتبیابان
بــودهوزمینهــایآنبه
دلیلماســهایبودنقابل
کشتنبودهاست.»هویک
میناسیان«شورایارومورخ

محلــهمجیدیهدراینبارهمیگویــد:»قبلازورود
ارامنه،مالکانمحلهاشخاصیبهنامهای»حاجخوئی«
و»حاجاطمیشی«بودندوآبادانیمحلهمجیدیهاز
سال1۳2۷شروعشدهاست.البتهقبلازآندرغرب
خیاباناستادحسنبنایکقهوهخانهبهنامسلیمی
ودوگاوداریبهنامآذرپیراوکدخداقلیچایرانیانو
چندخانهمسکونیکهساکنانآنفارسوآذریزبان
بودند،وجودداشت.درسال1۳۳0معتمدانارمنی
محله24هزارمترمربعاز»حــاجخوئی«خریداری
کردندوسپستوسطمهندس»میکائیلغریبیان«
اینزمینهابــهقوارههای80و1۳2متریتفکیک
شــدوبااقساط12و18ماههدراختیارارامنهقرار
گرفتودرنهایتدرســال1۳۳1ارامنهشــروعبه
ســاختنخانههایخودکردندویکســالبعد80

خانوادهارمنیدرمحلهساکنشدند.«

سیزده به در در باغ شازده
بنابهگفتهبیشتراهالی،تعدادملکهایمسکونی
درمحلــهمجیدیهدرآنزمانکمبود.بهویژهاینکه
بهجایملکهاییکهاکنوندرحاشیهخیابان16
متریاولقراردارنــد،تعدادیزمینخالیوخرابه
وجودداشــت.»کمــالمهدوی«یکیازکاســبان
قدیمیمحلــهمجیدیهجنوبیکــهدراینمحله
متولدشــده،درخصوصگذشــتهمحلهمیگوید:
»درگذشــتهفقطبرخیازخیابانهایاصلیمحله
مجیدیهآسفالتشدهبودوجایملکهایفعلیکه
درحاشیهخیابان16متریوجوددارد،خرابهبودو
هنوزبناییســاختهنشدهبود.قسمتجنوبمحله
همکهبهخیابانگلبرگمتصلمیشدمملوازخاک
ونخالههایساختمانیبود.حاالحدود25سالاست
کهازایجادخیابانگلبرگمیگذردومحلهبهشکل
فعلیدرآمدهاســت.«اوبهتفریحاتاهالیمحلهدر
گذشــتهوبهویژهدرروزسیزدهبهدراشارهمیکندو
میافزاید:»باغبزرگیدرمحلهمجیدیهوجودداشت
کهبهآنباغشــازدهمیگفتنــد.درواقعمربوطبه
نوادگانقاجاربود.اینباغبســیارسرسبزوباصفا
بودواهالیروزسیزدهبهدررابرایفراغتبهاینباغ

میرفتندکهالبتهبعدهااینباغتخریبشد.«

 ایجاد شرکت آب کاخ
درســالهایگذشــتهاهالیمحلهمجیدیهبه
وسلیهآبجاریدرجویها،آبشربخودراتأمین

  محله مجیدیه جنوبی یکی از بخش های قدیمی و ارمنی نشین تهران است که در ابتدا جزو شهرستان 
شــمیران محسوب می شد و اکنون در ناحیه 3 شــهرداری منطقه 8 تهران قرار گرفته و ۵19 هزار و 
یک مترمربع وسعت دارد. این محله از شمال به بزرگراه رسالت، از جنوب به خیابان جانبازان، از غرب به 
خیابان استاد حسن بنا و از شرق به محله کرمان دسترسی دارد. طبق سرشماری سال 9۵ در این محله 
6۵31 خانواده و 19770 نفر جمعیت زندگی می کنند. مجیدیه در گذشته از سمت جنوب غربی به پادگان 
و روســتای حشمتیه و از جنوب شرقی به روستای ارباب مهدی و از شمال غرب با روستای شمس آباد 
متصل می شد و بعد از ایجاد بزرگراه رسالت، مجیدیه به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شده است. 
این محدوده جاذبه های دیدنی زیاد دارد. از جمله کلیسای گریگور مقدس در خیابان 16 متری دوم و 
مدرسه ارامنه آرارات. از مکان های مذهبی مسلمانان هم می توان به مسجد محمدیه در 16 متری اول 

اشاره کرد. ساکنان مجیدیه به زبان های فارسی، آشوری، ارمنی، آذری و زرتشتی تکلم می کنند. 

سارا جعفرزاده

میکردند.»هرایرواالدیان«
یکــیدیگــرازکاســبان
قدیمیمحلــهمجیدیهدر
کودکی سالهای خصوص
خــوددرمحلــهمجیدیه
هفتم »کالس میگویــد:
بــودمکهبهمحلهمجیدیه
آمدیم.مندرمدرسهایدر
حشمتیهدرسمیخواندم

کهدرهرکالسحدود8دانشآموزارمنیتحصیل
میکرد.زمانیکهپدرمخواســتدراینمحلهخانه
ومغازهبناکنددرملکخودمجبوربهعقبنشینی
شدتاخیابان16متریاولفعلیاز12متربه16متر
تبدیلشــود.پدرماینکارراانجامداد.درآنزمان
آبلولهکشــینداشتیموآبدرجویهاجاریبود
وبهســمتآبانبارروانهمیشد.بهاینطریقآب
شــربراتأمینمیکردیم.بعدازمدتیشخصیبه
ناممهندس»وکیلزاده«چاهعمیقیدرمحلهایجاد
وشرکتآبکاخراایجادکردتادسترسیاهالیبه

آبشربراحتترشود.«

بازی در زمین های خاکی
»مارتیکشــهبازیان«یکیدیگــرازاهالیو

کاسبانمحلهکه58سال
ســندارد،درخصــوص
هنوز محلــه کــه زمانی
توســعهپیدانکــردهبود
گذشــته »در میگویــد:
کلیســایگریگورمقدس
روییــکزمیــنخاکی
بناشــدهبــودوروبهروی
نام به آنگذربنبســتی

بنبستآذروجودداشــت.درآنجازمینخاکی
وجودداشــتکهکلدورانکودکیخودرادرآن
زمینبادوســتانمگردو،الکدولکوفوتبالبازی
میکردم.آنزمینناهمواربودومامجبوربودیمبه
ســختیزمینراصافکنیموبهبازیادامهدهیم.
تابستانکهمیشدمادرمباهمسایگاندیگربساط
پختنربرادراینزمینخاکیبهراهمیانداختند
وماهمدرکنارآنهاکلیسرگرممیشدیم.درآن
زمانآبلولهکشینداشتیمحتیتلویزیونوتلفن
همنداشــتیموفقطخاطرمهســتبرقداشتیم.
حتیاگربرقزیادیمصــرفمیکردیمادارهبرق
مبلغآنرابهصورتنزولیحسابمیکردچونبرق
زیادودردسترسهمهنبود.پمپهایفشاریآب
همدرابتدایبعضیازکوچههاقرارگرفتهبودکهبا
یکدکمهآبازآنپمپخارجمیشد.البتههنوز
هــمیکیازآنپمپهــادرخیابان16متریدوم
وجودداردوشهرداریدورتادورآنرابایکشیشه

محصورکردهتادرمعرضدیدهمگانباشد.«

گشت و گذار در مجیدیه 
در عصر پاییزی 

حال و هوای امــروزه محله مجیدیه 
شاید مانند سال های ابتدایی ایجاد محله 
نباشد اما در نوع خودش جلوه های بصری 
و تفریحی ویژه ای دارد. وجود بوتیک های 
فروش  مغازه های  قهوه فروشی ها،  لباس، 
زیبایی  عطر فروشی ها  و  تزیینی  وسایل 
خاصی به خیابــان ۱6 متری اول و دوم 
بخشیده است به طوری که از نقاط مختلف 
به  تزیینی  وســایل  خرید  برای  تهران 
این  البته حال و هوای  مجیدیه می آیند 
محله در ایام کریسمس هم دیدنی است. 
یکی از ویژگی های جالب توجه مجیدیه، 
وجود اشخاص با ادیان مختلف الهی است 
و هرچند حدود ۵۱ درصد از ساکنان محله 
را ارامنه تشــکیل می دهد اما همچنان 
ارتباط خوبی با شــهروندان مسلمان و 
سایرین دارند و در کمال صلح و آرامش 
در  می کنند.  زندگــی  یکدیگر  کنار  در 
از قسمت های محله صنف غالب،  برخی 
به واسطه وجود ارامنه قهوه فروشی است. 
در برخی از این مغازه ها قهوه هم ســرو 
می شود و شهروندان می توانند عصرهای 
زیبای پاییزی را با سرو یک قهوه در این 
که  مشکلی  تنها  کنند.  پیاده روی  محله 
اهالی محله از آن گله مند هستند مربوط 
به ترافیک و شلوغی خیابان در ساعات 

ابتدایی شب و هنگام عصر است. 

این محله تاریخچه پرفراز و نشیب 
و ترکیب جمعیتی متفاوتی دارد 

همزیستی اقوام و ادیان 
در مجیدیه

مارتیک شهبازیان
کاسب محله

هرایر واالدیان
کاسب محله

هویک میناسیان
شورایار و مورخ محله 

مجیدیه

پروانه بهرام نژاد

  جشنواره فرهنگی هنری »6۵+« از هفته 
گذشته توسط مدیریت فرهنگی و هنری منطقه 
13و فرهنگسرای امید آغاز شده و این مجموعه 

که بر اساس سیاسِت کاری و اولویت سازمانی 
خود تمرکز ویژه ای بر موضوع سالمندان دارد، 
با اجرای این جشنواره به دنبال ایجاد فرصت 

همدلی میان سالمندان پایتخت و افزایش 
روحیه نشاط، امیدآفرینی و تکریم منزلت 

اجتماعی سالمندان است. جشنواره ای که در 
بخش های آفرینش های ادبی، نقد ادبی و هنری، 
هنرهای نمایشی و فیلم کوتاه، هنرهای تجسمی 

و صنایع دستی و ویژه 2 گروه از مخاطبان 
برگزار می شود و شرکت کنندگان تا دهم آذر ماه 
1۴00 فرصت دارند، آثار خود را به این جشنواره 

ارسال کنند. 

جشـنواره ۶۵+

پروانه دوستی
مدیر فرهنگی هنری 

منطقه 13

جهاندیدگانهویت
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خبر کوتاه

اردوی گردشگری مزار شهدا
اردویگردشگریمزارشــهداویژهکودکاناز
ســویمعاونتاجتماعیوفرهنگیشهرداری
منطقه14برایآشنایینسلجوانباارزشهایدفاع

مقدس،برگزارمیشود.
سرپرســتمعاونــتاجتماعیوفرهنگــیمنطقه
دراینبــارهگفــت:»اردویگردشــگریبامحوریت
یادوارهشــهداانجامشدهوبازتابخوبیبرایاشاعه
فرهنگایثاروفداکاریخواهدداشــت.«»حســین
شــیخســفلی«افزود:»درایناردوکودکانهمراه
والدینخودبهمزارشــهدارفتهوباداستانزندگی
فرماندهانجنگوهمچنینشــهدایآتشنشانو

مدافعسالمتآشنامیشوند.«
اوادامهداد:»نخســتیناردویگردشگریکودکان
باهمکاریمرکزشــهربانوینیکنامانجامشدو۳0
کودکدرآنشرکتکردند.«اوتأکیدکرد:»درکنار
آشــناییبچههابانامویادشهدا،مسابقهفرهنگیو
هنریبرگزارشــدهوبهبرگزیدگانجوایزیبهرسم

یادبوداهداخواهدشد.«
عالقهمنــدانبرایحضوردراینبرنامهگردشــگری
میتوانندبرایکســباطالعاتبیشــتربامعاونت
اجتماعیوفرهنگیشــهرداریمنطقه14بهشماره

96040100تماسبگیرند.

هویتپیشخوانپیشخوان

محله خاطره انگیز کارکنان نیروی هوایی

محلهنیرویهوایی،جایخاطرهانگیزیبرایاهالیشــرقتهراناستکهسکونتدرخیابانها
وکوچهپسکوچههایآنراامتیازیبرایخودمیدانند.اینمحله،ازضلعشمالبهپادگاننیروی
هواییارتشوازسمتجنوببهخیابانپیروزیمنتهیمیشود.درضلعهایشرقوغربآنهم
خیابان۳0متریو21متریدهقانقراردارد.محلهنیرویهوایی،بافتشطرنجیومنظمیدارد.
همینزیباییبصریخاصیراایجادکردهاست.خیابانهایاصلیآنازیکمتاهشتمنامگذاریشده
وشمالیـجنوبیهستند.امامعابرفرعیآندرجهتشرقیـغربیقرارداشتهووجهتمایزجالبی
دارندبهگونهایکهدرهیچکدامازمحلههایتهراندیدهنمیشود.برایهرکدامازاینخیابانهای
فرعیبهجاینامشــخصیاشــی،عدداعشاریدرنظرگرفتهشــدهکهنظمخاصآنرابهرخ
میکشد.بههرحال،محلهنیرویهواییتهرانیکیازمنظمترینواصولیترینشبکهمعابرپایتخت
رابهخوداختصاصدادهاست.امااینکهمحلهازچهزمانیشکلگرفتهاست،بهگفتهاهالیقدیمی،
ســالایجادآنبهدهه40برمیگردد.وجودپادگانهاینظامیونیرویهواییباعثشــدتاعده
زیادیازکارکنانودرجهدارهایارتشیبهعلتآسانیرفتوآمدازخانهبهمحلکاردراینمحله
ساکنشوند.همینباعثشدتاکمکمبافتمسکونیمحلهگسترشپیداکندوزمینهایخالیو
بیابانیجایخودرابهخانههایزیباوویالییدهند.مغازههایتجارییکییکیشکلگرفتندودر
مدتزمانکمییکیازراستهبازارهایمهمتهراندردلهمینمحلهشکلگرفت.حاالمحله60
سالهنیرویهواییبهرغمبافتقدیمیاش،ظاهرنونواریدارد.چراکهخانههایکلنگیبزرگجای
خودرابهآپارتمانهایپرواحدیامجتمعهایتجاریبلندمرتبهدادهاست.همینعاملیشدهتا
محلهنیرویهواییبهیکیازمحلههایخوشناموشلوغتهرانتبدیلشود.بورسمانتووپوشاک،
کیفوکفشوحتیاغذیهفروشیهاورستورانهاوحتیکلینیکهایدرمانیدراینمحلهقراردارد.

الو محله

بوی گرم شکوفه های بادام
کتابپیشــنهادیبرایمطالعهدرپایــاناینهفته،اثری
تازهمنتشرشــدهباموضوعزندگیوشخصیتپیامبراسالم،
حضرتمحمد)ص(بــاعنوان»بویگرمشــکوفههایبادام«
استکهدربردارندهیازدهداستانکوتاهاستوتوسطنویسنده
هممحلهایساکننارمک،مجیدقیصریانتخابوجمعآوری
شدهاســت.هریکازداســتانهایاینمجموعهبهزندگیو
سیرهپیامبراسالمحضرتمحمد)ص(پرداختهوبرخیازآنها
روایتهایکوتاهیهســتنداززندگیامروزما.روایتهاییکه

تاریخانقضاندارندوتاامروزبهشیوههایمختلفبارهاآنهاراشنیدهایم.بهبیاندیگر،داستانهای
اینمجموعهعمومًابهزندگیامروزمســلمانانوپیوندآنهابارســولخدا)ص(رانشانمیدهد؛
داستانهاییکهدرهریکازآنهامیتواننماییاززندگیامروزودغدغهمسلمانانامروزراجست
ودرپسآن،تأثیریراکهدینوبهویژهشخصیتحضرتمحمد)ص(برزندگیآنهاگذاشتهنیز
بهتماشانشست.دراینکتابداستانهایبرگزیدهجشنوارهخاتممنتشرشدهاست.اینجشنواره
هرســالبامحوریتحضرترسول)ص(برگزارمیشودوامسالهمششمیندورهخودراپشت
ســرگذاشتهاست.قیصریازمیانآثارمنتخبجشــنواره،تعدادیرابهمرکزآفرینشهایادبی
حوزههنریارائهکردهوازبینآنهایازدهداســتاننهاییومنتشرشدهاست.عنوانایناثرازنام
یکیازداســتانهایکتاببهقلممرتضیفرجیگرفتهشدهاست.»پشتدرکسینیست«،»به
شترنظرکن«،»رستگاریاجباری«،»فرشتگانبویگلسرخمیدهند«،»یلکورد«،»بویگرم
شکوفههایبادام«،»مهرقیقصبح«،»پارکلیت«،»گالبمیرزااولنگ«،»خشکآوی«و»غروب
آتش«عناوینداستانهایایناثرراتشکیلمیدهدکهبهقلمزهراکاردانی،مجیدقیصری،علی
آرمین،فائضهغفارحدادی،محیاحالجی،مرتضیفرجی،مهدیهجاللی،معصومهصفاییراد،فاطمه
جعفری،نجیبهفیروزیوالههطاهریاننوشتهشدهاست.چاپاول)1400(مجموعهداستان»بوی

گرمشکوفههایبادام«در1۳8صفحهازسویانتشاراتسورهمهرمنتشرشدهاست.
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خبر خطی
دومینجشــنوارهخوشنویســی منطقه4
»مشــقصلــوات«باموضوعخوشنویســی
ذکرصلواتبهصورتمجازیتوســطاداره
فرهنگیشهرداریمنطقه4برگزارمیشود.
عالقهمندانتا5آبانماهمیتوانندآثارخود
راازطریقپیامرســانواتســاپبهشماره

091262۷1640ارسالکنند.
منطقــه8تابلوهــایترافیکــیدرناحیــه
۳بــاهدفخدمترســانیبهشــهروندان،
رؤیتبهترعالئمراهنمایــیورانندگیدر
خیابانهایسبالن،بزرگراهرسالتوخیابان

کرمانمرمتوتعویضشدند.
منطقــه1۳محلههایزاهدگیالنیودهقان
بهطرحتوانمندســازیمحلههــایمحروم
پایتخــتمیپیوندنــد.باتوجهبــهافتتاح
خانههایامدادشرقتهران،هدفازاجرای
طرحتوانمندســازیرســیدگیبیشــتربه
محلههایآســیبپذیراســتوبامشارکت
مردمدرمحلههایشــهیدزاهــدگیالنی،
شهیداسدیودهقانشاهدایجاداینخانه

خواهیمبود.
منطقه14»ثمینعزتــی«نوجواننابینای
منطقه14باحضوردرمسابقهنقاشیتهران
باموضوع»شــهریکهدوستدارمازپشت
پنجرهببینم«توانســتمقامدومرابهخود
اختصاصدهد.عزتیدانشآموزساکنمحله
صاحبالزمان)عج(استکهباترسیمشهری
ســبزوزیباوعاریازدودوآلودگی،رتبه

برتررابهدستآورد.
منطقه15نردههایبهســرقترفتهپلهای
عابرپیادهتوسطعواملخدماتشهریناحیه
2باهدفایجادزیباییبصریوتأمینامنیت
درترددشهروندانترمیموجانماییمیشوند.

بوستا ن های جنگلی برای  پاسخ مسئول
استفاده شهروندان باز است فقط گاهی 
برای کنتــرل تجمعات و پیشــگیری از 
بیمــاری  ســرایت  کانــون  تشــکیل 
محدودیــت   تــردد خودرویــی اعمــال 
می شود. با کاهش محدودیت ها، امکان   
تــردد خودرویــی در اغلب مســیرهای 

بوستان های منطقه امکان پذیر است. 
سیدمحمد قاضی میرسعید، رئیس 
اداره فضای سبز شهرداری منطقه4

به تازگی دستگاه دریافت  پاسخ مسئول
پســماند با هــدف جمع آوری پســماند و 
تشــویق شــهروندان به این موضوع در 
بازار میوه و تره بار پروین جانمایی شــده 
اســت و شــهروندان می توانند پسماند 
پالســتیکی را بــه داخــل این دســتگاه 

بیندازند. 
 ناصر رضاپور، معاون خدمات شهری و 
محیط زیست شهردار منطقه 8

نظــر  مــورد  مشــکل  پاسخ مسئول
بررســی و برای رفع آن اقدام خواهد 

شد. 
 روابط عمومی شهرداری ناحیه5 
منطقه14

بــا توجه به درخواســت  پاسخ مسئول
اهالی و شورایاران مبنی بر نبود امنیت 
در شــهرک شــهید بروجردی به تازگی 
کانکس ایستگاه پلیس در این شهرک 
جانمایی شــده اســت تا امنیت در این 

محله تأمین شود. 
 اکبر مختاری، معاون اجتماعی و 
فرهنگی شهردار منطقه 15 

بازگشایی بوستان های جنگلی
باشــیوعکرونابوستانهاو منطقه 4
پارکهایجنگلیمنطقه4تعطیلشدند.اما
درشرایطفعلیباوجودیکهکتابخانههاو
حتیسینماهابازگشاییشــدهاند،لطفًادر
بوســتانهارابرایحضورباخودروبهروی

مردمبازکنید.
جمعی از اهالی منطقه

جمع آوری پسماند 
جمعآوریپســماندتوسط منطقه 4
شهروندان،دربرخیازمیادینمیوهوترهبار
جدیگرفتهنمیشــودومحیطاینمراکز
مملوازکیســهوبطریهایپالســتیکی

است.
 سمیه رفیع ـ ساکن تهرانپارس

جوی پر از زباله
یکــیازمشــکالتخیابان منطقه 14
میثــمیامیرهاشــمیوجــودزبالهوآب
فاضالبدرنهرهاست.همینباعثحضور
پررنگجانورانموذیدرمحلهشدهاست.
عالوهبرآنبویتعفنآزاردهندهدرخیابان

منتشرمیشودکهقابلتحملنیست.
سهیال جعفری ـ خیابان میثم 

تأمین امنیت شهرک بروجردی 
شهید شــهرک ســاکنان منطقه15
بروجردیدرناحیه۳ازنبودامنیتدراین
شهرکگلهمندهستندوسرقتخودروو
لوازمجانبــیآن،آتشســوزیخودروها
بهصورتعمدیدرهفتههایاخیردراین
محلهرخدادهاســت.بــرایتأمینامنیت

بیشترشهرکاقدامکنید.
مصطفی طالبی ـ ساکن شهرک 


